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Intervenção da Secretária de Estado da Valorização do Interior
+ CO3SO Digital
Este programa coloca as ferramentas digitais ao serviço da valorização do Interior. Ferramentas
que permitem, melhor do que quaisquer outras, tratar os territórios de forma diferenciada.
No Interior temos dois tipos de realidades: a das cidades médias, com alguma capacidade já
instalada, e uma realidade diferente, em territórios mais frágeis e com mais vulnerabilidades.
Nas cidades médias, estas ferramentas digitais vão permitir trazer valor às cadeias estabelecidas,
melhorando a eficiência dos processos, modernizando diversos setores de atividade, não só do
digital mas também de setores como o turismo, o agroalimentar, o ramo automóvel ou a saúde.
Fomentar o trabalho em rede, significa formar consórcios entre empresas, start ups, com
melhorias em toda a linha.
Também são as ferramentas digitais que permitem a dinamização do trabalho à distância, o
teletrabalho, essencial para captar pessoas para o Interior do país – e que, a partir dali, podem
trabalhar para todo o mundo.
Nos territórios mais frágeis, também são elas que criam dinâmicas de proximidade, vitais para
que todos tenham uma vida justa, com acessibilidade aquilo que é essencial.
As ferramentas digitais criam lógicas de maior proximidade, na educação, na saúde, nos
transportes e na cultura, lógicas que permitem anular os efeitos de uma enorme dispersão
populacional (e que resulta de uma pequena percentagem da população distribuída por uma
vasta área).
O +CO3SO Digital segue a lógica de uma trilogia: do emprego, do investimento e da mobilidade,
que incluem incentivos dirigidos a star ups, empresas, incubadoras e entidades do sistema
científico e tecnológico.
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Em cada um destes vértices, como por exemplo, para a criação de emprego, temos o + CO3SO
Emprego, que apoia em territórios do Interior 36 meses de salários do trabalhador, acrescido de
40% para as despesas das empresas relacionados com a criação desses postos.
Temos também muitos outros apoios para territórios do Interior, que visam fomentar o
investimento, como a contratação de recursos humanos altamente qualificados, apoio à
investigação e desenvolvimento tecnológico, privilegiando o trabalho em rede de atores do
digital e de outros setores de atividade, fomentando cadeias de investigação e cocriação. Há
também apoio ao pequeno investimento, para empresas que se queiram modernizar e apoios à
Formação Profissional.
No seu conjunto, estes apoios permitem que empresas possam completar as suas estratégias
de desenvolvimento e até promover a sua deslocalização para o Interior do país.
E é por isso que temos também apoios direcionados à mobilidade geográfica do trabalhador.
O objetivo do + CO3SO Digital é a criação de emprego em territórios do Interior, para que se
possa diversificar a base económica destes territórios, tornando-os simultaneamente mais
coesos e mais competitivos, trazendo inovação aos recursos e dinamismo às cadeias de valor,
potenciando a sua internacionalização.
Colocar as ferramentas digitais no centro das nossas medidas, é garantir que tratamos diferente
o que é, de facto, diferente.
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