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Europa 2020

Estratégia lançada pela Comissão Europeia em 2010 - elemento enquadrador da política

europeia de coesão:

“crescimento inteligente, sustentável e inclusivo”

 Crescimento inteligente: desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na 

inovação;

 Crescimento sustentável: promover uma economia eficiente em recursos, verde, e mais 

competitiva;

 Crescimento inclusivo: desenvolver mais empregos, gerando coesão social e territorial.
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Enquadramento

QEC – 11 objetivos temáticos do Europa 2020

1. Reforço da investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação;

2. Fomento da acessibilidade, utilização e qualidade das tecnologias de

informação e comunicação;

3. Reforço da competitividade das PME;

4. Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os

sectores;

5. Promoção da adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão

de riscos;
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Enquadramento

QEC – 11 objetivos temáticos do Europa 2020

6. Proteção do ambiente e promoção da eficiência dos recursos;

7. Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas

principais infraestruturas de rede;

8. Promoção do emprego e apoio à mobilidade do trabalho;

9. Promoção da integração social e combate à pobreza;

10. Investimento em educação, competências e aprendizagem ao longo da

vida;

11. Fortalecimento da capacidade institucional e da eficiência da gestão

pública.
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Prioridades de investimento aos Fundos Temáticos

1. FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Europeu) – fortalecer a coesão econômica,

diminuindo os desequilíbrios entre as regiões Empresas e Inovação

2. FSE (Fundo Social Europeu) – investimento em competências pessoais e busca de

empregos Pessoas

3. FC (Fundo de Coesão) – destinado aos Estados-membro com Rendimento Nacional Bruto

por habitante inferior a 90% da média da União Europeia: Bulgária, Chipre, Croácia,

Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Portugal,

República Checa e Roménia Energia e Transporte
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Prioridades de investimento aos Fundos Temáticos

4. FEAMP (Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e das Pescas – ajuda pescadores,

comunidades costeiras, novos projetos e geração de empregos na área MAR

5. FEADER (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural) – financiamento para todos os

Estados-membro da União Europeia Rural.
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À nível nacional: exemplos de programas em Portugal – Portugal 2020

Programas temáticos

 FEDER: Programa Compete 2020

 FSE: POISE (Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego)

 FC: POSEUR (Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no uso de

Recursos)

 FEAMP: Mar 2020

 FEADER: PDR 2020 (Programa de Desenvolvimento Rural).

Programas regionais: Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Lisboa, Madeira e Açores.

Para todos: há convocatórias da União Europeia, verificação de elegibilidade, variação das

taxas de co-financiamento para cada candidatura, onde verifica-se o enquadramento do

projeto na estratégia de especialização inteligente (condição prévia para solicitar os fundos).
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Enquadramento

Política Europeia de Coesão – objetivos

• Investimento no Crescimento e Emprego;

• Cooperação Territorial.

Política Europeia de Coesão – diretrizes e instrumentos

• Quadro Estratégico Comum (QEC) – define os objetivos temáticos da Política

de Coesão e as disposições comuns dos principais instrumentos financeiros de

execução desta Política.
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Enquadramento

QEC – diretrizes estratégicas

• Concentração temática;

• Ênfase na eficácia e eficiência;

• Valorização da consistência e coerência (alinhamento direto com a UE2020 e

com os Programas de Reformas Nacionais);

• Reforço da coordenação (com a política de desenvolvimento rural e a política

marítima e de pescas);

• Geração de sinergias e complementaridades (esquemas de financiamento

“multifundos”);
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Enquadramento

Tipologias de regiões

• Regiões menos desenvolvidas – PIB per

capita menor do que 75% da média da

União Europeia;

• Regiões em transição – PIB per capita

entre 75% e 90% da média da União

Europeia;

• Regiões mais desenvolvidas – PIB per

capita acima dos 90% da média da

União Europeia.

• Norte de Portugal – região menos

desenvolvida;

• Lisboa e Vale do Tejo – região mais

desenvolvida.
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Enquadramento

Composição orçamental

• Investimento no Crescimento e Emprego (€ 245 bilhões)

- Regiões menos desenvolvidas: € 164,3 mil milhões, com uma taxa de co-financiamento

entre os 75% e os 85%;

- Regiões em transição: € 31,6 mil milhões, com uma taxa de co-financiamento de 60%;

- Regiões mais desenvolvidas: € 49,5 mil milhões, com uma taxa de co-financiamento de 50%.

• Cooperação Territorial (€ 9 mil milhões)

- Transfronteiriça (ex.: POCTEP) – € 6,6 mil milhões;

- Transnacional (ex.: SUDOE) – € 1,8 mil milhões;

- Inter-regional (ex.: URBACT) – € 500 milhões.
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Enquadramento

Composição orçamental

• Fundo de Coesão (€ 66 mil milhões)

- Exclusivamente destinados a regiões menos desenvolvidas ou em transição.

• Interligar Europa (€ 29 mil milhões)

- Infraestruturas ligadas à energia (€ 5 mil milhões);

- Infraestruturas ligadas à banda larga (€ 1 mil milhões);

- Infraestruturas ligadas ao transporte (€ 23 mil milhões).

• Regiões ultraperiféricas (€ 1,3 mil milhões)
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Agenda Territorial Europeia 2020

Prioridades territoriais

• Promover um desenvolvimento territorial policêntrico e equilibrado;

• Estimular o desenvolvimento integrado nas cidades, no meio rural e em áreas específicas;

• Integrar territorialmente as regiões funcionais transfronteiriças e transnacionais;

• Assegurar a competitividade global das regiões baseada em economias locais fortes;

• Melhorar a conectividade territorial para os indivíduos comunidades e empresas;

• Gerir e interligar os valores ecológicos, paisagísticos e culturais das regiões.
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Agenda Territorial Europeia 2020

Alguns aspectos-chave

• Desenvolvimento de regiões com menor densidade populacional (sparsely populated

areas) - necessidades particulares em matéria de melhoria das acessibilidades, promoção

do empreendedorismo e construção de capacidades locais.

• Integração de territórios transfronteiriços – fator indutor da competitividade, baseado na

valorização do património natural, paisagístico e cultural, bem como na rede urbana e no

mercado de trabalho; necessidade de enquadramento da cooperação territorial em

estratégias de desenvolvimento local.
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Agenda Territorial Europeia 2020

Alguns aspectos-chave

• Fortalecimento da economia local – integração do elemento “local” (características,

tradições, cultura) na economia global, de modo a reduzir vulnerabilidades a forças

externas, através da especialização inteligente, do desenvolvimento de produtos

endógenos, do fortalecimento do ambiente empresarial e da coesão da comunidade

local.

• Funcionamento em rede – contribuindo para a redução de disparidades regionais e da

polarização territorial, através de uma maior integração funcional de serviços e de maior

coordenação política (e de políticas)
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O QEC e a Cooperação Territorial

Prioridades para a cooperação transfronteiriça e transnacional

• Ênfase na atuação conjunta em regiões que partilhem características geográficas comuns

(tais como lagos, rios, bacias marítimas e cordilheiras). As atividades devem incidir sobre a

gestão e promoção dos recursos naturais, proteção da biodiversidade, prevenção e

gestão integrada de riscos naturais transfronteiriços, adaptação às mudanças climáticas.

• Promoção da investigação, inovação e tecnologias da informação e comunicação,

através do apoio a clusters inovadores, centros de competências, incubadoras de

empresas e ligações inteligentes entre o sector privado e as instituições de ensino superior.

Neste contexto incluem-se ainda o desenvolvimento de estratégias conjuntas de

especialização inteligente, de infraestruturas regionais, plataformas de co-investimento e

parcerias entre instituições educacionais.
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O QEC e a Cooperação Territorial

Prioridades para a cooperação transfronteiriça e transnacional

• Geração de economias de escala através do uso partilhado de serviços públicos

(sobretudo nos sectores da saúde, recursos hídricos, educação, acessibilidades,

equipamentos sociais, TIC, investigação e desenvolvimento e serviços de emergência), que

permitam alcançar melhorias na qualidade de vida da população.

• Valorização das infraestruturas de transporte, através do apoio a um planeamento

coerente e ao desenvolvimento de transportes modais mais sustentáveis em regiões

geográficas mais alargadas. No caso específico das regiões menos desenvolvidas, deverá

ser atribuída especial atenção à criação de ligações transfronteiriças que permitam

superar estrangulamentos em matéria de fluxo de transportes.
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O QEC e a Cooperação Territorial

Prioridades para a cooperação transfronteiriça e transnacional

• Fortalecimento do mercado de trabalho, que estimule a mobilidade transfronteiriça,

através, por exemplo, da criação de plataformas conjuntas de procura de emprego, de

centros de apoio e aconselhamento laboral, de gabinetes de inserção profissional e da

cooperação sindical. Neste âmbito, pretende-se ainda a simplificação e facilitação de

procedimentos relacionados ao mercado de trabalho, tais como o reconhecimento mútuo

de competências e acordos quanto à tributação, segurança social e seguro saúde.

• Melhoria da governança, sobretudo na área da segurança pública, incluindo a

cooperação policial, a partilha e o acesso à informação, o combate à criminalidade, aos

crimes transfronteiriços e à criminalidade organizada em geral.
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O QEC e a Cooperação Territorial

Prioridades para a cooperação inter-regional

• Partilha de experiências nas mais variadas matérias:

- Concepção e implementação de programas operacionais, sobretudo aqueles

enquadrados no âmbito do objetivo de Investimento para o Crescimento e Emprego;

- Cooperação entre clusters inovadores e de investigação intensiva;

- Regiões de conhecimento;

- Potencial de investigação em regiões menos desenvolvidas e ultraperiféricas;

- Desenvolvimento urbano e rural sustentável.
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O QEC e a Cooperação Territorial

Os fundos estruturais e a cooperação territorial

• Modulação das taxas de cofinanciamento: em função dos seguintes aspectos:

1. A cobertura de zonas com limitações naturais ou demográficas sérias e permanentes,

definidas do seguinte modo:

a) Estados-Membros insulares elegíveis a título do Fundo de Coesão, e outras ilhas, com

exceção daquelas em que se localizar a capital de um Estado-Membro ou que

disponham de uma ligação permanente ao continente;

b) Zonas de Montanha, tal como definidas na legislação nacional do Estado-Membro;

c) Zonas de baixa densidade populacional (menos de 50 habitantes por km2) ou de muito

baixa densidade populacional (menos de 8 habitantes por km2);
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O QEC e a Cooperação Territorial

O FEDER e a cooperação territorial – prioridades de investimento



26

III.

II.

IV.

Conteúdo

Agenda Territorial Europeia 2020

Iniciativas específicas

O Quadro Estratégico Comum e a
cooperação territorial

I.
Enquadramento 



27

Iniciativas específicas – todos os Estado-membro

Investimento Territorial Integrado (ITI)

• Ferramenta para implementar estratégias territoriais de uma forma integrada, permitindo

aos Estados-Membros recorrem a fundos associados a vários eixos prioritários, de um ou

mais programas operacionais.

• Elementos-chave

A. Um território designado, uma estratégia de desenvolvimento territorial e um conjunto

de ações a implementar;

B. Acordos de governação para gerir os ITI.

• Abordagem top down
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Iniciativas específicas

Plataforma de Desenvolvimento Urbano

• Rede de cidades cujo objetivo é promover o reforço das capacidades e o intercâmbio de

experiências de política urbana, nos domínios relacionados com as prioridades de

investimento do FEDER e o desenvolvimento sustentável.

• Total de 300 cidades, a nível europeu, sendo 20 por Estado-membro. As cidades serão

escolhidas pela Comissão Europeia, a partir da lista incluída nos Contratos de Parceria de

cada um dos Estados-Membros.
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Iniciativas específicas

Plataforma de Desenvolvimento Urbano

• Critérios

- População, tendo em conta as especificidades dos sistemas urbanos nacionais;

- Existência de uma estratégia com ações integradas para resolver os desafios económicos,

ambientais, climáticos e sociais que afetam as zonas urbanas.

• Financiamento específico

- 5% das verbas FEDER a nível nacional serão destinadas a projetos de cidades incluídas

nesta Plataforma;

- € 330 milhões poderão ser utilizadas nas chamadas “ações inovadoras” no domínio do

desenvolvimento urbano sustentável.
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Iniciativas específicas

Desenvolvimento Local Orientado pelas Comunidades Locais (DLOC)

• Ferramenta de promoção da estratégia Europa 2020 em territórios sub-regionais.

• Promovido pelos Grupos de Ação Locais (abordagem bottom up)

• Assente numa Estratégia de Desenvolvimento Local (integrada, multissetorial, considerando

as necessidades e potencialidades locais e as características inovadoras no contexto local

e privilegiando as ligações em rede e as formas de cooperação).

• Alinhamento com os eixos prioritários dos diferentes Fundos QEC, podendo constituir-se

numa iniciativa multifundo.
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Iniciativas específicas

Desenvolvimento Local Orientado pelas Comunidades Locais (DLOC)

• Taxas de cofinanciamento diferenciadas:

- FEDER ou FSE – majoração de 10% em relação à taxa base;

- FEADER – comparticipação entre 80% e 90%;

- FEAMP – comparticipação de 75%.

• O DLOC poderá ser executado por programas de cooperação transfronteiriça, desde que o Grupo de

Ação Local seja composto por representantes de dois países, pelo menos (art.9º do Regulamento FEDER

sobre Cooperação Territorial).
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Iniciativas específicas

Plano de Ação Conjunto (PAC)

• Conjunto de projetos, que não consistem no fornecimento de infraestruturas, realizados sob

a responsabilidade de um beneficiário, no âmbito de um ou de vários programas

operacionais, devendo contribuir para alcançar os seus objetivos específicos.

• O apoio público a um PAC deve equivaler, no mínimo, a € 10 milhões.

• Suas iniciativas poderão estender-se até 31 de dezembro de 2022.

• Qualquer entidade de direito público pode apresentar uma proposta de PAC, embora a

aprovação decorra de acordo entre a Comissão Europeia e o Estado-Membro em causa.

• Um AECT poderá ser um beneficiário de um PAC.
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