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Secção 1: 
Alentejo Europa 
Missão



ALENTEJO EUROPE

A representação do Alentejo em Bruxelas, iniciou actividade pública em 

14 de Março de 2019 por um evento "Bem-vindo ao Alentejo" com a 

presença dos Presidentes da CCDRA e da ADRAL, com uma vasta 

presença das outras representações regionais em Bruxelas

.



Missão :
A missão do Gabinete Europeu do Alentejo é coordenar esforços, promover sinergias enquanto através do

diálogo com as instituições europeias, outras representações regionais, e mais amplamente com o

ecosistema de representação presente em Bruxelas.

• Diálogo constante com as instituições europeias, nomeadamente, o Comité Europeu das Regiões, a

Comissão Europeia, o Conselho da UE e o Parlamento Europeu;

• Ligação com representantes de regiões/cidades sediados em Bruxelas: participação e cooperação

em redes de regiões europeias às quais o Alentejo está associado;

• Assessoria aos representantes da região nas suas missões junto das instituições europeias;

• Análise e monitorização de políticas; Boletim "Brussels' Pulse" com informação chave sobre notícias

e oportunidades europeias;

• Organização de eventos e reuniões, sobre assuntos de especial interesse para a região;

• Assistência a propostas de projectos europeus, em estreita colaboração com o Gabinete de

Projectos Europeus do Governo;



Headlines
1. Alentejo, leader das regiões emergentes europeias;

2. Alentejo, região piloto nas Communidades Inteligentes

3. Prioridade à capacitação institucional da região; equlibrar com inovação a
baixa densidade

4. Alentejo, presença constante no debate das grandes agendas europeias –
digitalização, desenvolvimento regional, mobilidade, saúde, capacidades,
inclusão, conhecimento e ciência

5. Mensagem bimensal de Bruxelas: « Brussel’s Pulse»;

6. Um pilar regional em cada redes temática europeias: Cimeira European
Regions for Smart Communities.



Headlines
7. Representação dos interesses da região: ligação do Aeroporto de Beja no

corredor Atlantico como exemplo paradigmático:

8. Alentejo, presente como região nos processos de consulta e de

preparação de legislação europeia;

9. Presença liderante na Presidência Portuguesa da União Europeia;

10. Liderança nos grandes projectos Europeus: Sines Digital Valley, H2020-

AURORAL, Culture-KIC EUbyLakes.



Factos e Números

Eventos; 
240 Oradores
5 MEP / 3 Estados membros
12 CEO / Responsáveis de 
redes ou instituições 
20 Membros da CE
165 Coordenadores de 
projectos 

Estratégia e Liason;
• Reunião com a CE em frequência 

multi-semanal
• Cooperação bilateral permanente 

com representações homologas em 
Bruxelas

Comunicação; 
Twitter - bidiário
Brussel's Pulse - bimensal
Notas – mensais
Reuniões – bi/tri diárias

Trabalho em rede e sensibilização; 
• Assistência à elaboração de 

propostas de projectos em 
consórcio 

• Documentos de posição 
• Consultas Públicas
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Secção 2:  
EIT Culture KIC



Alentejo EIT Cultural KIC 
Liderança do Alentejo nos ecosystemas regionais europeus de Cultura, creatividade e inovação;
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Secção 3:  
Plataforma Living-
in.EU da Comissão 
Europeia;



Participação do Alentejo na plataforma 
Living-in.EU da Comissão Europeia;

Iniciativas europeias para unir forças para impulsionar a transformação digital sustentável nas cidades e comunidades da UE. 



Alentejo Europe Initiative
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Secção 4: 
Plataforma RegHub / 
Comité das Regiões 



Representação do Alentejo para o 
mecanismo RegHub do Comité das 
Regiões;

RegHub é uma plataforma do Comité Europeu de Regiões que tem como objectivo:
• Reforçar o enfoque na melhoria da legislação comunitária existente e na sua implementação a nível local e regional
• Fornecer feedback técnico sobre a implementação da legislação da UE a nível local e regional
• Assegurar um melhor envolvimento dos actores locais e regionais numa fase inicial do processo legislativo da UE
• Promover a simplificação e a aprendizagem inter-regional na implementação e no desenvolvimento da legislação da UE

O Reghub foi estabelecido em 4 fases:
• Fase de preparação- Outubro de 2018 - Janeiro de 2019
• Fase piloto- Fevereiro de 2019 - Setembro de 2020 (Membro Fundador Alentejo)
• Fase de avaliação- Setembro de 2020 - Dezembro de 2020 (Alentejo Líder)
• Fase de integraçãoA partir de Janeiro de 2021(Alentejo Líder)



Alentejo Europe Initiative

Cooperação multi dominío com o Comité das Regiões
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Secção 5:  
Sines Digital Valley /
Programa WIDERA do 
Horizon Europe;



Sines Digital Valley –
Programa WIDERA do Horizon Europe;

Informação chave sobre a chamada: 

HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01: Hubs de Excelência

Tipo de Acção CSA 

Orçamentos (milhões de euros) 50,00 milhões Contribuição esperada da UE por 

projecto (milhões de euros) 5 milhões de euros 

Número de projectos previstos financiados 10 

Data limite: 15 Mar 2022

Carta de Intenções assinada pelo Presidente Regional de Kosice em Novembro de 2021
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Secção 6: 
Alentejo Green Deal / 
consultas inter-
regionais



Alentejo Green Deal 
A Iniciativa de Alentejo Green Deal è uma plataforma de cooperação com outras regiões europeias centrando-se nas necessidades e prioridades

regionais de outras estratégias regionais e abordando as áreas temáticas do Pacto Verde Europeu e estabelecendo agendas comuns de inovação,

incluindo nas áreas da digitalização e das Smart Communities.

Biodiversity

Clean Energy

From Farm to Fork /Sustainable 
agriculture 

Sustainable mobility

Sustainable 
Industry

Eliminating Pollution

Building and 
renovating

Climate Action

Formalmente apresentado
em Outubro 2020 com a 
Universidade de Évora, a 
Presidência do EIT, 
Comissão, Parlamento e 
CoR



Alentejo Green Deal 

Regulamentos da PAC publicados a 6 de Dezembro

Reglamento (UE) 2021/2115 - normas para ajuda aos planos estratégicos (planos estratégicos da PAC),
financiada por FEAGA e FEADEReader)
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC

Reglamento (UE) 2021/2116 – financiamento, gestão e seguimento da política agrícola común y https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0187.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC

Reglamento (UE) 2021/2117 que estabelece a organização comum dos de mercados de productos agriculas,
regimes de calidad, protecção das indicações geográficas
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0187.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.435.01.0262.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A435%3ATOC


Alentejo Green Deal 

Oportunidades de apoio à promoção da designação de Inidicação Geográfica Alentejo

A Comissão adotou na semana passada o Programa de Trabalho Anual 2022 para 
a promoção dos produtos agrícolas da UE dentro e fora da UE, com um 
orçamento total de 185,9 milhões de euros, dividido em 89 milhões de euros para 
programas simples e 96,9 milhões de euros para programas multi programas. 
Será dada prioridade a campanhas mais alinhadas com as ambições do Acordo 
Verde Europeu e objetivos de apoio da estratégia Farm to Fork, o plano de 
combate ao câncer da Europa, o plano de ação orgânico da UE e a iniciativa de 
cidadãos. 



.

Secção 7: 
Corredor Atlântico, 
TEN-T e CEF, 
ligação do Aeroporto 
de Beja ao corredor



Septembro
2020

Decembro
2021

✓ Instrução do processo de Consulta
✓ Alteração significativa em comparação com a última actualização do 

Estudo do Corredor é a adição de novas secções CEF-2 ao Corredor 
ATL

✓ A Comissão Europeia adoptou hoje a sua proposta de um novo 
regulamento RTE-T. 

✓ Os novos nós em relação ao actual regulamento para a Região 
do Alentejo incluem o aeroporto de Beja na rede global e a 
listagem de Évora como nó urbano. 

✓ Assembleia das partes interessadas da Atlantic Core Network de 
Bruxelas

✓ Apresentação da posição do Alentejo 

Corredor Atlântico, TEN-T e CEF, e ligação
do Aeroporto de Beja ao corredor;

Septembro
2019

✓ Incicio do proceso de consultas com a Commissão Europeia
✓ Consultas bilaterais com outras regiões presentes no corredor

Março
2019



CEF CONNECTING 
EUROPE FACILITY

Source: here

A Facilidade Ligar a Europa (CEF) é um instrumento-chave de financiamento da UE para

promover o crescimento, o emprego e a competitividade através de investimentos em

infra-estruturas a nível europeu.

CEF Energy

€5.84 billion

CEF Telecom

€2.07  billion 

CEF Transport

€25.81 billio

https://cinea.ec.europa.eu/news/connecting-europe-facility-2021-2027-adopted-2021-07-20_en


.

Secção 8: 
Antevisão da Cimeira 
de Maio 2022 
European Regions for 
Smart Communities;





Cimeira
European Regions for 
Smart Communities



Cimeira
European Regions for 
Smart Communities
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Secção 9: 
Oportunidades / 
Participação / 
Reforço institucional



• 100 Cities Mission

• Call: HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01

• HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-01-two-stage

• WIDERA-2022-ACCESS-04-01: Excellence Hubs application

• New European Bauhaus

• GaaS, Territorial Intelligence, Nature Governance, Health

AGENDA: 



• Horizon Europe

• Europa Digital

• Programa CEF ( Connecting Europe Facility)

• Fundo de Inovação

• I3- Investimento Inter-regional em Inovação

• Programa Life 

• New European Bauhaus 

Visão rápida sobre : 

Financeiro
Oportunidades para 2021-2027



Horizon Europe

Horizon Europe é o maior programa de financiamento único de I&I do mundo

• QFP 2021-2027: 90,1 mil

milhões de euros

• NextGenerationEU: 5,4 mil

milhões de euros\

Orçamento

• Institucionalização do Conselho Europeu de 

Inovação (EIC)

• Introdução de processos de planeamento

estratégico e missões orientadas por 

temasIntroduções da parceria da UE

Novas características em
Horizon Europe

Fonte: here

• Pilar 1: Ciência excelente;

• Pilar 2: Desafios globais e competitividade 

industrial europeia;

• Pilar 3: Europa inovadora

Horizon Europe é 
composta por 3 pilares

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/ec_rtd_he-presentation_062019_en.pdf


Horizon Europe
Mission

Adaptação às alterações climáticas: apoiar pelo menos 150 
regiões e comunidades europeias a tornarem-se resistentes às 

alterações climáticas até 2030

Plano Europeu contra o Cancro Restaurar o nosso Oceano
e as nossas Águas até 2030

100 Climate-Neutral e
Cidades Inteligentes até 2030

Um acordo sobre o 
solo para a Europa

Fonte: here

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/ec_rtd_he-presentation_062019_en.pdf


Horizon Europe
European  partnerships

The need of regional
pillars in every and 
each European 
Partnership



Horizon Europe
Climate-Neutral & Smart Cities

Fonte: here

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en


Benefícios da Missão

• Aconselhamento e assistência à medida da Plataforma da Missão

• Libertar oportunidades adicionais de financiamento e financiamento através de um rótulo de Missão

• Investigação e inovação: oportunidades de financiamento para as cidades fazerem parte de grandes acções de inovação, projectos-piloto e

demonstradores

• Apoio através de uma rede de coordenação nacional

• Oportunidades de trabalho em rede, aprendizagem e troca de experiências entre cidades

• Apoio ao envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões

• Elevada visibilidade - aumentando o perfil político e a atractividade para o investimento e trabalhadores qualificados

• Cooperação com o Grupo do Banco Europeu de Investimento e instituições de promoção nacionais (por exemplo, consultoria financeira,

possivelmente Blending Facility)

• Investidores privados (particulares, empresas privadas, bancos comerciais)

• A agenda financeira sustentável da UE oferece novas oportunidades para encorajar os investidores a investir localmente

Horizon Europe
Climate-Neutral & Smart Cities

Fonte: here

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en


In summary

Digital Europe
Fonte: here

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme


Innovation found
Fonte here

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/policy-development_en


Innovation found
Fonte here

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/policy-development_en


O I3 apoia uma cooperação inter-regional mais forte em investimentos e faz ligações sustentáveis ligando ecossistemas regionais em áreas de

especialização inteligentes partilhadas, vitais para acelerar a aceitação pelo mercado dos resultados da investigação e estimular a inovação. Por

conseguinte, a sua atenção está centrada:

• Vertente 1 - Apoio financeiro e consultivo para investimentos em projectos de inovação inter-regionais: A vertente 1 visa parcerias para os ajudar a

acelerar a aceitação do mercado e a expansão de soluções inovadoras em áreas prioritárias de especialização inteligente partilhada, bem como para

desenvolver uma carteira de projectos de investimento.

• Vertente 2a - Apoio financeiro e consultivo para o desenvolvimento de cadeias de valor em regiões menos desenvolvidas: A vertente 2a centra-se no

aumento da capacidade dos ecossistemas de inovação regional em regiões menos desenvolvidas para participar em cadeias de valor globais, bem

como na capacidade de participar em parcerias com outras regiões.

I3
Interrregional Innovation Investments Instruments

Fonte: here 

https://eismea.ec.europa.eu/events/join-online-info-day-interregional-innovation-investment-i3-instrument-9-december-2021_en


Interregional
Innovation

Investments
Instrument (I3)

I3
Interrregional Innovation Investmets Innstruments

At least 70% of the grant 
allocated to investments 

in companies

Deadlines 2022:

Call 1 – February 1
Call 2 – October 18

GA signature:

Call 1 – October 2022
Call 2 – June 2022

Budget:

2021: €39,795,300
2022: €36,763,277

Consortium: Min.5
Entities from 5 different 

regions in 3 elegible
countries

Projects between €4
to €10 million

Financial support for 
each third party 

(‘recipient’) may not 
exceed €60,000

Fonte: here 

I3 In short

https://eismea.ec.europa.eu/events/join-online-info-day-interregional-innovation-investment-i3-instrument-9-december-2021_en


O LIFE+ está a apoiar projectos ambientais, de conservação da natureza e de acção climática em toda a UE. Financia autoridades locais

para a implementação das melhores práticas, projectos-piloto e projectos de demonstração.

Serão também aceites novos tipos de projectos (projectos de natureza estratégica) para apoiar a integração dos objectivos da política

da natureza e da biodiversidade noutras políticas da UE, como a agricultura.

O novo instrumento LIFE será composto por 4 subprogramas:

LIFE+ PROGRAMME

Nature & Biodiversity Circular Economy
and Quality of Life

Climate Change Mitigation
and Adaptation

Clean Energy
Transition

Fonte: here

https://cinea.ec.europa.eu/life_it


O Novo Bauhaus Europeu é uma iniciativa criativa e interdisciplinar, convocando um espaço de encontro para conceber formas de vida futuras.

Este programa encontra-se na encruzilhada entre arte, cultura, inclusão social, ciência e tecnologia. O objectivo é trazer o Grean Deal aos lugares vivos e

imaginar e construir um futuro que seja sustentável, inclusivo e belo.

Bela significa espaços inclusivos e acessíveis

Beleza significa soluções sustentáveis

Beleza significa experiências enriquecedoras

NEW EUROPEAN BAUHAUS

Fonte: aqui

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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Secção 10: 
Contactos



Contactos

Marcos Antonio Nogueira
Permanent representative
Alentejo EU Office

marcos.nogueira@alentejo-brussels.eu

Rue Luxemburg 3, 1000 Brussels

mailto:marcos.nogueira@alentejo-brussels.eu


Contactos

Cláudia Henriques
Gabinete de comunicação
CCDR-Alentejo

claudia.henriques@ccdr-a.gov.pt

mailto:claudia.henriques@ccdr-a.gov.pt

