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Política de coesão para 2014-2020 
Ancoragem /Enquadramento geral 

• Estratégia Europa 2020 

 

• PNR = Programas Nacionais de Reforma 

 

• Condicionalidades macroeconómicas 



Objetivo Prioridade Possíveis planos UE 

 Crescimento baseado 
no conhecimento e na 

inovação 

  Inovação  EU Innovation Plan 
  Educação Youth on the move 

  Sociedade digital EU Digital Agenda 

Uma sociedade 
inclusiva com alta 
empregabilidade 

  Emprego A New Jobs Agenda 

  Competências New skills for new jobs 

  Combate à  pobreza European Action against Poverty 

Crescimento verde: 
uma economia 
competitiva e 

sustentável 

  Combater as 
alterações climáticas 

Low-carbon Strategy 

Energia limpa e 
eficiente 

Energy Action Plan 

Competitividade 
Industrial Policy for the 

Globalization Era 

Estratégia Europa 2020 
Objetivos temáticos 



│ 4 

Política de coesão 2014-2020 
Objetivos temáticos  

• Investigação e inovação 

• Tecnologias da informação e da comunicação 
(TIC) 

• Competitividade das PME  

• Transição para uma economia de baixo nível de 
carbono 

• Gestão e prevenção de riscos e adaptação às 
alterações climáticas 

• Proteção do ambiente e eficiência na utilização 
dos recursos 

 



Política de coesão 2014-2020 
Objetivos temáticos (cont.) 

• Transporte sustentável e remoção de pontos 
de estrangulamento nas principais infra-
estruturas de rede 

• Emprego e apoio à mobilidade laboral 
• Inclusão social e combate à pobreza 
• Educação, competências e aprendizagem ao 

longo da vida 
• Reforço da capacidade institucional; 

administrações públicas eficientes 

 



 Modo de programação 

Reforço da contratualização entre UE e EM 

Para todos os Fundos e Países 
 engloba as estratégias da UE 

Para cada País e todos os  
Fundos, com penalizações  

Cada PO pode conjugar FEDER,  
FSE, FC, FEADER e FEP 

Contrato de parceria 

Quadro Estratégico Comum 

 Programas 
Operacionais  



Abordagens mais integradas  
(e orientadas para resultados) 

 
• Integrated Territorial Investment, para 
desenvolvimento   urbano (≥ 5% do FEDER) 
 
• Community Led Local Development – lógica 
LEADER 
 
• Joint Action Plan – contratualização com base 
em  resultados 



Aumento das taxas máximas de  
co-financiamento ao nível dos eixos dos PO 

75% para Cooperação Territorial Europeia 

85 % para o Fundo de Coesão 

85 % para as regiões menos desenvolvidas (PIB per capita no 
período 2007-2009  inferior a 75 % da média da UE e para as 
RUP  

50 % para as regiões mais desenvolvidas 



DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO  
DESENVOLVIMENTO URBANO 

• Pelo menos 5% do FEDER 

• Investimento público 

• Programas sub-regionais ou municipais 

• Contratualização ou não 

• Pode ter financiamento de vários Fundos 
e vários PO 



Estratégias de Desenvolvimento Local 

Lógica LEADER – Programas Locais integrados: 

 Focalizados em territórios sub-regionais 

 Integram localmente políticas sectoriais 

 Contratualização. Liderança por Grupos de Acção 
Local: representantes do setor público (≤ 49% dos 
direitos de voto) e privado (participação maioritária)  

No entanto, papel fundamental - dinamizador - do 
poder local: CIM, municípios) 

 



Programas Locais integrados (cont.) 

  Foco: recursos e potencialidades locais 

Coop. entre empresas (projetos comuns, 
ligação aos: fornecedores, clientes) 

Interação entre empresas e centros de 
conhecimento (I&D;transferência de 
tecnologia) e de formação 

 Eficiência coletiva 
Clusters 



Programas Locais Integrados (cont.) 

Conjugação de instrumentos : Diferentes 
Fundos Estruturais (e PO) para: 
 Empresas existentes ou novas empresas 
 Pequenas empresas inovadoras 

(empreendedorismo) 
Recuperação  e reestruturação de empresas 

(FEDER não intervém) 
 Formação profissional 
 Infraestruturas para a competitividade: 

centros de conhecimento, parques 
tecnológicos, incubadoras, parques industriais, 
centros de formação 

 
 

 



Programas Locais Integrados (cont.) 

Conjugação de instrumentos: subsídios, 

empréstimos, capital de risco, garantias, 

para:  

 investimento físico ou imaterial, outras despesas 

(PME ou Pequenas empresas inovadoras) 

UE regressa à integração dos Fundos: FEDER, 

FSE, FEADER, FEP, (Fundo de Coesão) 

 

 

 

 



Programas Locais Integrados (cont.) 

Incentivos às empresas: concursos 

específicos para um Programa/Território: 

Inovação (reconversão produtiva, 

diversificação), PME (vários fins - despesas, 

Recuperação de empresas 

Desburocratização (Licenciamentos, etc.) 

Continuidade temporal (capital acumulado) 

 


