Laboratório Europeu de Governança Transfronteiriça:
EUROGUADIANA 2020
Objetivos

Os municípios que compõem a Eurocidade do Guadiana, como um Agrupamento
Europeu de Cooperação Territorial visam enfrentar novos desafios territoriais por meio
de um desenvolvimento urbano e social coeso. Para isso, seguindo as diretrizes do Pacto
de Amsterdão, irão ser utilizadas novas metodologias para trabalhar em conjunto no
desenho de uma estratégia de acordo com as novas diretrizes da União Europeia.
A cooperação entre cidades transfronteiriças com território contíguo e elementos comuns,
como o rio Guadiana, representa um desafio interessante para o projeto EuroGuadiana
2020, o primeiro laboratório permanente de governança transfronteiriça da Eurorregião
Alentejo-Algarve-Andaluzia.

Atividades

O objetivo é melhorar a qualidade de vida nas cidades, enfrentando novos desafios sociais
por meio da inovação e do crescimento, criando uma estrutura na qual cada cidade
mantenha a sua autonomia de gestão, mas que possa levar em consideração as próprias
complementaridades e especializações, a criação de áreas temáticas funcionais, e o
estabelecimento de sinergias entre cidades e, principalmente, com os territórios de baixa
densidade mais próximos.

Principais resultados







Plataforma de comunicação.
Cartão inteligente de eurocidadão.
Ponto de informações turísticas da Eurocidade.
Marca de turismo conjunta para os três municípios.
Agenda urbana europeia do território Baixo Guadiana.




Plano de mobilidade da Eurocidade do Guadiana.
Plano de acessibilidade integral para o território.

Calendário

O projeto começou no 1 de Outubro de 2019, com data de finalização prevista para o 31
de Dezembro de 2021 (esta data é suscetível a modificações, devido à declaração do
estado de alarme COVID-19).

Parceiros do projeto

A parceria é formada por: AECT Eurocidade do Guadiana (beneficiário principal),
Ayuntamiento de Ayamonte, Município de Castro Marim, Município de Vila Real de
Santo António, Universidade do Algarve, Universidade de Huelva e Federação Iberoamericana de Entidades Inteligentes e Sustentáveis.

Financiamento

O projeto EuroGuadiana 2020 é cofinanciado a 75% pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Interreg V-A EspanhaPortugal (POCTEP).
Custo total do projeto: 1.073.995,00 €
Total FEDER aprovado: 805.496,25 €

