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O território
CENCYL
▪ 122.400 km2 (21% do
território ibérico e 2,8% do
território da UE)
▪ 4,8 milhões de habitantes
(8% da população dos
dois países ibéricos e 1%
da população UE)
▪ 2.348 núcleos
populacionais

▪ 1 Eixo multimodal: E80 da
rede TEN-T

Corredor Atlântico no território CENCYL

+30 anos

de cooperação institucional

Balanço da cooperação 2014-2020
no território CENCYL
AC3 (Área de Cooperação 3)
CENTRO-CASTILLA Y LEÓN

AC6 (Área de Cooperação 6)
PLURIRREGIONAL

 21 projetos aprovados

 10 projetos aprovados

 124 entidades das duas regiões

 54 entidades de ambas as regiões

 Gasto total aprovado = 22,9 milhões de
euros

 Gasto total aprovado = 11,7 milhões de
euros

Cofinanciamento FEDER através do Programa
Interreg POCTEP 2014-2020
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1 Comunidade de
Trabalho que prepara
o período 2021-2027

O Plano Estratégico de
Cooperação 2021-27 entre a
região Centro de Portugal e
Castilla y León pretende:
▪ O desenvolvimento
sustentável e competitivo do
território CENCYL.
▪ A consolidação e aumento da
dinâmica das relações
transfronteiriças.

▪ A transformação do território
CENCYL num lugar atrativo
para criar raízes ou regressar.

w w w. c e n c y l . e u

Análise SWOT
do território CENCYL
Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças

cooperação institucional
consolidada · vastos recursos
naturais · rico património
cultural · numerosos centros
tecnológicos, universitários e
de investigação · boas
ligações viárias ·forte
implantação de empresas e
indústrias agroalimentares

baixa densidade populacional·
êxodo rural · défice de
aproveitamento dos recursos
turísticos existentes· excessiva
pressão sobre os recursos
hídricos · distância dos
grandes polos de
desenvolvimento · insuficiente
conexão digital · assimetrias
jurídicas e administrativas

novas tecnologias no apoio à
prestação de serviços públicos
· impulso da economia
prateada · promoção de zonas
rurais para atrair população ·
turismo baseado em recursos
culturais e naturais · apoio à
transição digital, ecológica e
energética nos sectores
económicos · centros de
investigação em rede

gradual isolamento do
território fronteiriço ·
incremento dos custos de
prestação de serviços
públicos nas zonas dispersas
· alto risco de incêndios ·
progressivo desinteresse de
investimento do sector
privado e público no território

2021-2027
Plano Estratégico CENCYL
Castilla y León - Centro de Portugal
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OBJETIVO
GERAL
Conseguir um
desenvolvimento integral
económico, social e territorial,
baseado na criação de
emprego estável e na oferta de
serviços de qualidade
(serviços sociais, de saúde,
educação, lazer, conexão
digital e terrestre, etc.), num
ambiente saudável e que
respeite o meio ambiente,
tornando o território CENCYL
num lugar atrativo para criar
raízes e para regressar.

Estratégia CENCYL | 2021 - 2027

DESAFIO DEMOGRÁFICO
OBJETIVO TRANSVERSAL

4 espaços de intervenção
Uma estratégia
mais próxima dos
cidadãos
Uma estratégia
para a
competitividade
económica e
transição digital

1 2
3 4
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Uma estratégia
para o Pacto
Verde Europeu

Uma estratégia
para um território
interligado e sem
barreiras
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ESPAÇO DE
INTERVENÇÃO

1

Uma estratégia
mais próxima
dos cidadãos

1. Promover e fortalecer a cooperação institucional
para melhorar a eficiência da governação
multinível e reduzir os obstáculos jurídicos e
administrativos.
2. Garantir a todos os cidadãos a igualdade de
acesso a serviços públicos de qualidade,
contribuindo assim para converter o território do
CENCYL num local atrativo para criar raízes ou
regressar.
3. Proteção, valorização e promoção do património
cultural que nos une, como recurso turístico,
laboral e formativo.
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ESPAÇO DE
INTERVENÇÃO

2

Uma estratégia
para o Pacto
Verde Europeu

1. Apoio à transição energética e melhoria do uso
eficiente dos recursos energéticos.
2. Cooperação na gestão e uso sustentável de
recursos naturais compartilhados e resíduos
gerados, promovendo o desenvolvimento da
economia circular.
3. Proteção e aproveitamento do património natural e
dos espaços naturais integrados no espaço
transfronteiriço.
4. Melhorar a resiliência, a prevenção e a gestão dos
riscos naturais relacionadas ou não com as
alterações climáticas, designadamente ações para
a recuperação de áreas afetadas por desastres.
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ESPAÇO DE
INTERVENÇÃO

3

Uma estratégia
para a
competitividade
económica e
transição digital

1. Promoção da transição e transformação digital para
melhorar a competitividade das PME e dos serviços
públicos.
2. Melhoria do espaço de colaboração estável entre
empresas, instituições de ensino e centros de i&d&i
dos dois lados da fronteira, geradores de
conhecimento e oportunidades de negócios.
3. Reforço das ações destinadas a facilitar a inserção
das pessoas no mercado de trabalho e responder às
necessidades de recursos humanos nas empresas.
4. Apoio à aplicação e desenvolvimento de novas
tecnologias em setores chave (primário, turismo e
agroalimentar, fundamentalmente).
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ESPAÇO DE
INTERVENÇÃO

4

Uma estratégia
para um
território
interligado e
sem barreiras

1. Extensão universal do serviço de banda larga e
rede 5G a todo o território do CENCYL,
aproveitando as suas possibilidades e vantagens,
procurando torná-lo um Território Inteligente.
2. Construção, modernização e melhoria das
ligações rodoviárias, infraestrutura ferroviária e
infraestrutura energética.
3. Promoção da coordenação na assistência e
resposta a emergências (médicas, 112, incêndios
florestais e desastres naturais) nas zonas
fronteiriças.

Castilla y León – Centro de Portugal
Plano
Estratégico de
Cooperação

