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Princípios do PIC 21-27:

• Consolidar a capacidade de resiliência da Eurorregião;

• Construção da confiança entre as pessoas;

• Promoção de um pilar eurorregional de direitos sociais;

• Adaptação avançada do processo de digitalização;

• Resposta inteligente e sustentável às diferentes transições (energética,
digital, industrial, mercado laboral);

• Carácter dinâmico.



Cinco objetivos:

• Trabalhar em conjunto para conseguir uma saída socialmente justa para a crise
COVID-19;

• Garantir a cooperação de proximidade;

• Cooperação segundo um enfoque holístico da competitividade;

• Fomentar a participação da sociedade civil;

• Contribuir para mitigar o desiquilibrio territorial.

E dois desafios:

• Aproveitar as alterações demográficas, tirando proveito das oportunidades que
oferece uma população com uma esperança de vida cada vez maior.

• Uma aposta decidida num quadro de cooperação mais ambicioso à luz dos novos
contextos provocados pelas transições digital e energético-ambiental.



Estrutura: Eixos / prioridades estratégicas / prioridades de investimento

3 PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS

15 PRIORIDADES DE 
INVESTIMENTO

EIXO 1 EIXO 2

2 PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS

12 PRIORIDADES DE 
INVESTIMENTO

EIXO 3

3 PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS

11 PRIORIDADES DE 
INVESTIMENTO

EIXO 4

2 PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS

10 PRIORIDADES DE 
INVESTIMENTO



PIC 21-27 Eixos

1. Uma Eurorregião mais competitiva e interligada que aposta na inovação, na
digitalização e na internacionalização como instrumentos para a criação de
emprego de melhor qualidade.

2. Uma Eurorregião mais ecológica e descarbonizada para enfrentar as alterações
ambientais à escala global e a transição energética justa.

3. Uma Eurorregião mais social, integradora, resiliente e segura para responder ao
desafio demográfico ou a ameaças à saúde pública como a COVID-19.

4. Uma Eurorregião mais coesa em benefício da cidadania.



PIC 21-27 Eixos e prioridades estratégicas

1. Uma Eurorregião mais competitiva e interligada que aposta na inovação, na
digitalização e na internacionalização como instrumentos para a criação de emprego de
melhor qualidade.

PE 1.1. Reforço das estruturas de investigação e transferência de conhecimento.

PE 1.2. Melhoria e reforço da interligação das pessoas, das mercadorias e dos serviços 
avançados.

PE 1.3. Estratégia eurorregional de internacionalização para melhorar a competitividade das 
empresas.



PIC 21-27 Eixos / prioridades estratégicas / prioridades investimento

PE 1.1. Reforço das estruturas de investigação e transferência de conhecimento.

• Atualização da RIS 3 eurorregional, a partir da revisão das RIS 3 regionais.

• Fortalecimento das estruturas de investigação de três setores industriais chave para a Eurorregião: a 

biotecnologia aplicada ao setor primário e a saúde; as relacionadas com a indústria 4.0; e as relacionadas com a 

economia circular.

• Programas de transferência de tecnologia da investigação básica e aplicada para as PMEs e Microempresas.

• Valorização do potencial de estruturas de investigação e transferência de conhecimento centradas nas indústrias 

culturais e criativas e na mobilização de recursos naturais e patrimoniais pelo setor turístico.

• Promoção de sinergias, convergência e hibridização entre setores produtivos.

• Programa de apoio à especialização tecnológica em tendências digitais disruptivas.



PIC 21-27 Eixos / prioridades estratégicas / prioridades investimento

PE 1.2. Melhoria e reforço da interligação das pessoas, das mercadorias e dos serviços 
avançados.

• Interligação territorialmente competitiva com corredor atlântico desenhado na Rede Transnacional Europeia de 

Transportes (REN-T).

• Programa eurorregional de mobilidade multimodal, coordenado com ações de mobilidade urbana suave e 

mobilidade flexível nas áreas rurais e de baixa densidade demográfica

• Acesso rápido e seguro a comunicações móveis de banda larga com tecnologia 5G.

• Coordenação das plataformas logísticas multimodais que permitam aproveitar as autoestradas marítimas 

atlânticas.



PIC 21-27 Eixos / prioridades estratégicas / prioridades investimento

PE 1.3. Estratégia eurorregional de internacionalização para melhorar a competitividade das 
empresas.

• Consolidação dos cinco clusters transfronteiriços especialmente nas áreas do turismo e do agroalimentar.

• Ampliação do Programa IACOBUS : redes internacionais de participação eurorregional e patentes de caráter 

europeu e internacional.

• Regresso do talento novo e atração de talento internacional.

• Coordenação de ações de diplomacia pública eurorregional.



PIC 21-27 Eixos e prioridades estratégicas

2. Uma Eurorregião mais ecológica e descarbonizada para enfrentar as alterações
ambientais à escala global e a transição energética justa.

PE 2.1. Fomento da resiliência face à mudança ambiental global.

PE 2.2. Promoção da economia circular e do uso sustentável dos recursos naturais.



PIC 21-27 Eixos / prioridades estratégicas / prioridades investimento

PE 2.1. Fomento da resiliência face à mudança ambiental global.

• Plano para combater os efeitos das alterações climáticas sobre os ecossistemas mais vulneráveis. 

• Consolidação e proteção de uma infraestrutura verde eurorregional.

• Programa de transição energética equilibrada.

• Melhoria dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável.

• Apoio a projetos de responsabilidade social corporativa das empresas em matéria de intervenção no território.

• Apoio à adesão ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia.

• Fomento da prevenção, proteção e resposta face aos riscos.



PIC 21-27 Eixos / prioridades estratégicas / prioridades investimento

PE 2.2. Promoção da economia circular e do uso sustentável dos recursos naturais.

• Apoio às ações de desperdício zero na pesca, de compostagem, do consumo de proximidade e de 

potencialização da cadeia de valor da madeira.

• Melhoria na gestão do ciclo da água, fomentando a eficiência dos sistemas. 

• Potencialização do servicizing e das atividades de reparação,

• Promoção de produtos e serviços ecodesenhados.

• Fomento do uso de tecnologias TIC na luta contra incêndios e na preservação dos recursos naturais (drones 

específicos e redes de vídeo vigilância). 



PIC 21-27 Eixos e prioridades estratégicas

3. Uma Eurorregião mais social, integradora, resiliente e segura para responder ao desafio
demográfico ou a ameaças à saúde pública como a COVID-19.

PE 3.1. Inclusão da perspectiva demográfica nas políticas públicas.

PE 3.2. Afirmação dos direitos sociais para limitar a vulnerabilidade e a desigualdade com 
enfoque de género.

PE 3.3. Incremento da resiliência face às ameaças à saúde pública.



PIC 21-27 Eixos / prioridades estratégicas / prioridades investimento

PE 3.1. Inclusão da perspectiva demográfica nas políticas públicas.

• Planos eurorregionais de apoio às famílias e à conciliação familiar que envolvam os agentes sociais.

• Estímulo do empreendedorismo jovem e da formação. 

• Apoio a responsabilidade social corporativa centrada na conciliação da vida profissional e familiar.

• Programa de retorno e atração de nova população, incentivando a mitigação da desertificação demográfica do 

rural e a inclusão social dos emigrados e retornados.

• Impulso do envelhecimento ativo e saudável, assim como à silver economy e soluções digitais.



PIC 21-27 Eixos / prioridades estratégicas / prioridades investimento

PE 3.2. Afirmação dos direitos sociais para limitar a vulnerabilidade e a desigualdade com 
enfoque de género.

• Reforço dos programas de formação profissional dual.

• Programa de alfabetização digital dos mais idosos e dos setores socialmente vulneráveis. 

• Dinamização de projetos de inovação e de empreendedorismo social para os setores sociais mais vulneráveis.



PIC 21-27 Eixos / prioridades estratégicas / prioridades investimento

PE 3.3. Incremento da resiliência face às ameaças à saúde pública.

• Protocolos de cooperação para situações de emergências sanitárias e biológicas, a partir do ARIEM 112.

• Programas coordenados para lidar com a saudade e a depressão na ótica da saúde pública.

• Promoção de processos conjuntos de capacitação técnica, humana e organizativa para a resiliência da Eurorregião

(telemedicina, assistência médica móvel).



PIC 21-27 Eixos e prioridades estratégicas

4. Uma Eurorregião mais coesa em benefício da cidadania.

PE 4.1. Aposta pelo equilíbrio territorial na dupla dimensão litoral/interior e rural/urbana.

PE 4.2. Reforço da cooperação transfronteiriça como instrumento eficaz para melhorar a 
qualidade de vida  e a cidadania.



PIC 21-27 Eixos / prioridades estratégicas / prioridades investimento

PE 4.1. Aposta pelo equilíbrio territorial na dupla dimensão litoral/interior e rural/urbana.

• Planeamento territorial integrado. 

• Estratégias conjuntas que racionalizem a oferta e a procura de serviços nas áreas periurbanas e rurais. 

• Sistemas multifuncionais que promovam a diversidade de usos (produtivos, residenciais, turísticos, paisagísticos) 

do interior e do rural. 

• Certificação de qualidade e biodiversidade dos produtos agrícolas, florestais, marinhos e artesanais.



PIC 21-27 Eixos / prioridades estratégicas / prioridades investimento

PE 4.2. Reforço da cooperação transfronteiriça como instrumento eficaz para melhorar a 
qualidade de vida  e a cidadania.

• Diminuição ou eliminação dos custos de contexto transfronteiriços.

• Programa de consolidação das estruturas de cooperação.

• Programa eurorregional de infraestruturas e equipamentos transfronteiriços partilhados. 

• Aproveitamento conjunto das potencialidades de elementos partilhados: Caminhos de Santiago, o enoturismo, o 

turismo termal e a paisagem.



PIC 21-27 Conclusões:

• O PIC procura consolidar a capacidade de resiliência da Eurorregião, reforçando a
confiança da e na Eurorregião.

• Estarmos mais preparados para as diferentes transições que enfrentamos:

• Digital

• Ecológica

• Energética

• Demográfica

• PIC 21 – 27 é a base da estratégia da CT GNP, enquadrada com as diretrizes
comunitárias, especialmente as relativas à cooperação territorial /
transfronteiriça.



PIC 21-27:

https://galicia-nortept.xunta.es/sites/default/files/documentos/docs/PIC%20DEF_0.pdf

https://galicia-nortept.xunta.es/sites/default/files/documentos/docs/PIC%20DEF_0.pdf
https://galicia-nortept.xunta.es/sites/default/files/documentos/docs/PIC%20DEF_0.pdf

