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A Política de Coesão investe em… 

Transportes 

Energias 
renováveis 

Investigação 
e inovação 

Formação 

Cooperação 
entre regiões 

Eficiência 
energética 

Apoio 
às PME 
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Resultados da Política de Coesão 
(números para o período de 2000-2006) 
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8400 km de caminho-de-ferro construídos ou melhorados 

5100 km de estrada construídos ou melhorados 

Acesso a água potável para mais 20 milhões de pessoas 

Formação para 10 milhões de pessoas por ano 

Mais de 1 milhão de empregos criados 

Aumento de 5 % do PIB per capita em novos Estados-Membros 
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Mas ainda existem  
disparidades entre regiões 

Média  2006 - 2007 – 2008 

 
 
► Continua a ser 
 fundamental anular 
 estas disparidades 

PIB per capita* 

*índice UE27=100 

< 50 75-90 100-125 

50-75 90-100 > 125 

 
© EuroGeographics Association para os limites administrativos  

 
 
 
 
 

 
 
 

Canárias 
Guiana 
Reunião  
Guadalupe/ 
Martinica 
Madeira 
Açores 
Malta 
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 Política de Coesão 
Mais importante instrumento comunitário para 

promover a modernisação da economia da União 

Europeia 

 

 No entanto …  
Recursos públicos são escassos em relação ao 

aumento das necessidades de investimento 

sentidas pelos cidadãos europeus 
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2. EUROPA 2020: 
Estratégia para um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo  
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 Três prioridades que se reforçam mutuamente: 

 Crescimento inteligente: 

 desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na 
inovação.  

 Crescimento sustentável: 

 promover uma economia mais eficiente em termos de 
utilização dos recursos, mais ecológica e mais competitiva.  

 Crescimento inclusivo: 

 fomentar uma economia com níveis elevados de emprego que 
assegura a coesão social e territorial.  

EUROPA  2020 
 

 Estratégia de crescimento 
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  Cinco grandes objectrivos para a União Europeia:  

 Emprego: 75 % da população de idade compreendida entre 20 e 
64 anos deve estar empregada.  

 Inovação:  3 % do PIB da UE deve ser investido em I&D.  

 Clima/Energia : os objetivos ”20/20/20” devem ser cumpridos. 

 Educação: Taxa de abandono escolar precoce deve ser inferior a 
10 % e pelo menos 40 % da geração mais jovem deve dispor de 
um diploma de ensino superior. 

 Inclusão social : 20 milhões de pessoas devem deixar de estar 
sujeitas ao risco de pobreza. 

 Cada Estado-Membro adopta os seus próprios objectivos 
nacionais em cada uma dessas áreas. 

 

 

EUROPA  2020 
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3. Política de Coesão 2014-2020 
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 Atingir os objetivos da estratégia Europa 2020 para um 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 

 Focalização nos resultados 

 Maximizar o impacto do financiamento da UE no 
crescimento e no emprego 

Programas 
Operacionais 

Acordo de 
Parceria 

Quadro 
Estratégico 

Comum 

 Utilização mais coerente dos fundos disponíveis 

Reforma da Política de Coesão 
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 Concentrar recursos para maximizar o impacto 

 Investir em todas as regiões da UE 
Adaptar o nível dos apoios e a contribuição nacional aos respetivos 
graus de desenvolvimento 

 Orientar os recursos para os principais setores de 
crescimento 
Os investimentos ao abrigo do FEDER concentrar-se-ão em 4 
grandes prioridades: 

o Investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação 

o Tecnologias da Informação e da Comunicação 

o Reforçar a competitividade das PME 

o Fomento da economia com baixas emissões de carbono 

Política de Coesão 2014-2020 



Regional 
Policy 

14 

 Reforçar a eficácia e o desempenho 

 Definir metas e objetivos claros, transparentes e 
mensuráveis 
Favoreçer responsabilização e resultados 

 Fixar condições antes de os fundos poderem ser 
canalizados 
Assegurar investimentos mais eficazes 

 Estratégia comum para mais coordenação e menos 
duplicações de esforços 
Quadro estratégico comum permite melhorar a coordenação entre os 
fundos estruturais e os fundos de investimento 

 Política de Coesão mais associada ao quadro da 
governação económica da UE 

 

Política de Coesão 2014-2020 
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 Simplifição 

 Reduzir a burocracia e simplificar o uso dos 
investimentos da UE 

 Reforçar a Coesão e Cooperação Territorial 

 Focalização num desenvolvimento urbano sustentável 

 Reforçar a cooperação além-fronteiras e facilitar a 
execução de projetos transfronteiriços 

 Uma política orientada para o investimento 

 Incentivar o recurso acrescido a instrumentos 
financeiros para dar mais apoio e acesso ao crédito às 
PME. 

Política de Coesão 2014-2020 
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Principais etapas 
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4. Processo de Programação 
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Processo de programação 

 "Position Paper" da Comissão  
 

 Enquadra o diálogo da Comissão com Portugal para preparar o 
Acordo de Parceria e os Programas Operacionais 

 Tem em conta a experiência obtida no período de programação 
2007-2013 e as propostas legislativas da Comissão para o 
período 2014-2020 

 Identifica os principais desafios com que o Estados-Membro 
está confrontado e apresenta os pontos de vista iniciais da 
Comissão sobre as prioridades de financiamento  afim de 
promover o crescimento e otimizar o uso dos recursos públicos 
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Processo de programação 

 Principais desafios 
 

 Necessidade de aumentar a competitividade da economia  

 Combater o desemprego 

 Melhorar a qualidade do ensino e formação 

 Integrar as pessoas em risco de pobreza e de exclusão social 

 Promover uma economia ecológica e eficiente em termos de 

utilização de recursos 
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Aumentar a competitividade da economia 

 Prioridades de financiamento 
 

 Promover o espírito empresarial, a inovação e a competitividade 

das empresas, o desenvolvimento da e-economia e os serviços 

empresariais avançados  

 Melhorar o acesso das PME ao financiamento 

 Transferir conhecimentos, reforçar os sistemas empresariais de 

investigação e inovação e promover um ambiente empresarial 

favorável à inovação 

 Administração eficiente e favorável às empresas 
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Fatores de sucesso 

 Juntamente com a consolidação financeira, as 
reformas estruturais desempenham um papel 
fundamental no aumento da eficiência global e do 
potencial de crescimento da economia 

 

Identificação de condicionalidades ex-ante: 

 Relacionadas com a utilização efetiva e eficaz dos fundos da UE 

 Fundamentais para o êxito da aplicação das prioridades de 

financiamento 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm

