A Fundação ”la Caixa”, no âmbito
da Missão, Visão e Valores que
prossegue, está atenta à
necessidade de estimular projetos
e ideias inovadoras, no âmbito
da dinamização das regiões
de fronteira e da cooperação
transfronteiriça entre Portugal e
Espanha, que contribuam para
o desenvolvimento sustentável
destas áreas e que sejam
replicáveis para outras regiões
com características semelhantes.
Com esta finalidade, lança,
pelo segundo ano, o Programa
PROMOVE Regiões Fronteiriças.

PRAZO DE
APRESENTAÇÃO

Promovemos o desenvolvimento económico
das regiões do interior do país
PROGRAMA DE APOIOS A PROJETOS
E IDEIAS TRANSFORMADORAS

De 12 de junho de 2019
até 31 de julho de 2019,
às 23:59 horas.
Bases do concurso em:
fundacaolacaixa.pt

CONCURSO 2019

DOMÍNIOS TEMÁTICOS
O programa apoiará projetos e ideias nos seguintes
domínios temáticos:
• Prevenção de riscos naturais e reforço das
capacidades de adaptação às alterações
climáticas, e gestão eficiente dos recursos,
nomeadamente em ecossistemas
transfronteiriços.
• Criação ou consolidação de novos polos de
especialização que contribuam para atrair
recursos humanos qualificados e investimentos
empresariais orientados para mercados externos,
em torno de projetos empresariais focados na
inserção em cadeias de valor internacionais,
através de redes de clientes e de fornecedores.
• Valorização do capital simbólico e da capacidade
de reconhecimento internacional no que se refere
ao valor ambiental, paisagístico e patrimonial
dos territórios, contribuindo para a atração de
turistas e de novos residentes.

A. CANDIDATURAS DE
PROJETOS-PILOTO INOVADORES
As candidaturas devem ser lideradas por empresas,
sob qualquer forma jurídica e dimensão, entidades
do Sistema Científico e Tecnológico Nacional ou
outras entidades privadas sem fins lucrativos,
individualmente ou em regime de consórcio.
Categorias de investimento
• Projetos de arquitetura, urbanismo e
engenharia;
• Atividades de I&D;
• Conceção, montagem e realização de testes em
sistemas de monitorização;
• Experimentação/realização de testes em
tecnologias para soluções inovadoras;

ÁREAS GEOGRÁFICAS
O Programa apoia iniciativas localizadas ou com
incidência numa das três áreas geográficas seguintes:
• Municípios das NUTS III Alto Tâmega e Terras
de Trás-os-Montes e ainda os municípios de
Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta,
Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa da
NUTS III Douro;
• Municípios das NUTS III Beiras e Serra da Estrela,
e Beira Baixa;
• Municípios das NUTS III Alto Alentejo e Baixo
Alentejo e ainda os municípios de Alandroal,
Borba, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos
de Monsaraz e Vila Viçosa da NUTS III Alentejo
Central.

• Ações de formação;
• Organização de iniciativas culturais e artísticas
de âmbito internacional;
• Ações de promoção externa.
NORTE

TIPOLOGIA DAS INICIATIVAS
APOIADAS
No sentido de alargar a base de participação e de
estimular a criatividade dos vários intervenientes no
território, o concurso de 2019 premeia dois tipos de
iniciativas:
A. Projetos-piloto inovadores;
B. Ideias com potencial para se tornarem
projetos-piloto inovadores.

B. CANDIDATURAS DE IDEIAS COM
POTENCIAL PARA SE TORNAREM
PROJETOS-PILOTO INOVADORES
As candidaturas devem ser lideradas e constituídas
por estudantes do ensino superior que, no momento
da apresentação da candidatura, se encontrem
inscritos nos ciclos de licenciatura ou mestrado em
Universidades e Institutos Politécnicos localizados
nas áreas geográficas indicadas:
• Cada candidatura deve ter como mentor um(a)
docente ou investigador(a) e ser acompanhada
por uma carta assinada pela entidade onde os
estudantes estão matriculados.
• A equipa de cada candidatura deve ser
constituídapor 2 a 5 elementos.

ALENTEJO
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