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A Cooperação Transfronteiriça tem início 
com a entrada para a Comunidade 

Económica Europeia de Portugal e de 
Espanha em 1986.

A partir de A partir de 19901990 foi criado um foi criado um 
instrumento de natureza estratinstrumento de natureza estratéégica e gica e 
financeira, especialmente vocacionado financeira, especialmente vocacionado 
para a problempara a problemáática e desenvolvimento tica e desenvolvimento 

das regiões fronteiridas regiões fronteiriçças: Programa as: Programa 
INTERREG.INTERREG.



As geraAs geraçções INTERREGões INTERREG

INTERREG I (1990INTERREG I (1990--1993)1993)

INTERREG II (1995INTERREG II (1995--1999)1999)

INTERREG III (2000INTERREG III (2000--2006)2006)



INTERREG I INTERREG I 
(1990(1990--1993)1993)



INTERREG II INTERREG II 
(1995(1995--1999)1999)



INTERREG III INTERREG III 
(2000(2000--2006)2006)
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INTERREG IIINTERREG II
Investimento Sectorial Investimento Sectorial -- AlgarveAlgarve
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INTERREG IIIINTERREG III--AA
Investimento Sectorial Investimento Sectorial -- AlgarveAlgarve
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Investimento GlobalInvestimento Global
AlgarveAlgarve
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Datas marcantesDatas marcantes

Janeiro 1990Janeiro 1990. Vilamoura. . Vilamoura. 11ºº Encontro Empresarial TransfronteiriEncontro Empresarial Transfronteiriççoo..

Agosto 1991Agosto 1991. Inaugura. Inauguraçção da ão da Ponte Internacional sobre o Rio Ponte Internacional sobre o Rio 
GuadianaGuadiana –– abertura de novas perspectivas abertura de novas perspectivas àà cooperacooperaçção e contactos ão e contactos 
empresariais entre as duas regiões fronteiriempresariais entre as duas regiões fronteiriçças do sul de Portugal e as do sul de Portugal e 
Espanha.Espanha.

19951995. Cria. Criaçção da ão da Comunidade de Trabalho Algarve AndaluziaComunidade de Trabalho Algarve Andaluzia, na , na 
sequência do 1sequência do 1ºº Protocolo de CooperaProtocolo de Cooperaçção entre a Comissão de ão entre a Comissão de 
CoordenaCoordenaçção da Região do Algarve e a Junta da Andaluziaão da Região do Algarve e a Junta da Andaluzia

1998. 1998. AprovaAprovaçção doão do 11ºº Plano de AcPlano de Acçção entre as duas Regiõesão entre as duas Regiões, com a , com a 
visita do presidente da Junta de Andaluzia ao Algarve.visita do presidente da Junta de Andaluzia ao Algarve.

20032003. Constitui. Constituiçção do ão do Gabinete de Iniciativas TransfronteiriGabinete de Iniciativas Transfronteiriççasas (GIT (GIT 
AAA), AAA), àà semelhansemelhançça do que ja do que jáá acontecia noutras zonas da fronteira acontecia noutras zonas da fronteira 
PortugalPortugal--EspanhaEspanha

20102010. Assinatura do . Assinatura do novo Protocolo de Cooperanovo Protocolo de Cooperaççãoão, actualizado de , actualizado de 
acordo com a Convenacordo com a Convençção de Valência, incluindo agora as três regiões que ão de Valência, incluindo agora as três regiões que 
no actual quadro integram a no actual quadro integram a áárea de cooperarea de cooperaçção territorial ão territorial AlentejoAlentejo--
AlgarveAlgarve--AndaluziaAndaluzia



GIT GIT -- AAAAAA

O Gabinete de Iniciativas transfronteiriças  Alentejo-
Algarve-Andaluzia foi criado como instrumento da 
Comunidade de Trabalho, para a dinamização da 
cooperação entre as três regiões, utilizando os 
recursos disponíveis no Interreg III mas pretendendo 
alargar a sua actividade a outras iniciativas de 
cooperação transfronteiriça

O site www.git-aaa.com procura servir este objectivo 
divulgando as actividades do Gabinete - Jornadas, 
cursos de castelhano e de português, eventos 
diversos, informação técnica.

ANDALUSíADAS 2009 é a I Edição de um evento que 
será acolhido anualmente por cada uma das Regiões 
para (resultados/reflexão futuro)



Os projectos de ontem e de hoje Os projectos de ontem e de hoje ……

Ponte Alcoutim -
Sanlucar del Guadiana

Ligação Ferroviária Faro 
– Sevilha

Navegabilidade do 
Guadiana até Mértola

Adaptação de Portos 
Regionais para barcos 
de lazer de médio e 
grande calado e 
integração em rotas 
Mediterrânicas e 
Atlânticas 



Muito obrigada pela atenMuito obrigada pela atenççãoão

Catarina CruzCatarina Cruz

mcruz@ccdrmcruz@ccdr--alg.ptalg.pt

www.gitwww.git--aaa.comaaa.com


