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1. Enquadramento
Estratégico EU 2020

OT 1 - Reforçar a IDT e inovação
OT 2 - Melhorar o acesso, uso e qualidade das TIC
OT 3 - Melhorar a competitividade das PMEs, do sector agrícola e dos sectores das pescas

e aquicultura

sustentável

OT 4 - Apoiar a mudança para uma economia de baixo teor em carbono, em todos os
sectores
OT 5 - Promover a adaptação às mudanças climáticas, a prevenção e gestão de riscos
OT 6 - Proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos
OT 7 - Promover o transporte sustentável e remover estrangulamentos nas redes de

infraestruturas essenciais

inclusivo

Europa 2020 – Crescimento:

Inteligente

11 OBJECTIVOS TEMÁTICOS

OT 8 - Promover o emprego e apoiar a mobilidade do trabalho
OT 9 - Promover a inclusão social e combater a pobreza
OT 10 - Investir na educação, competências e aprendizagem ao longo da vida
OT 11 - Melhorar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente

2 - Portugal 2020:
Objetivos e prioridades

Acordo de Parceria
Trata-se do acordo de princípios adotado entre
Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a
atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE,

FEADER e FEAMP - no qual se definem os
princípios de programação que consagram a
política de desenvolvimento económico, social e
territorial para promover, em Portugal, entre
2014 e 2020.

Acordo de Parceria - VISÃO
Recuperação de uma trajetória de
crescimento e de emprego
• Os fundos estruturais serão, entre 2014 e 2020, o
instrumento essencial de apoio ao desenvolvimento
do País e à correção das assimetrias regionais
que ainda persistem.

• Hoje o principal défice do País não é um défice de
infraestruturas, mas sim de competitividade.

• Por isso, o primeiro objetivo para os fundos é a
dinamização de uma economia aberta ao exterior,
capaz de gerar riqueza de maneira sustentada.

Portugal 2020 – Prioridades Temáticas
Crescimento baseado no
conhecimento e na
inovação – com prioridades
nas áreas da Inovação,
Educação e Sociedade
Digital

Uma sociedade inclusiva
com alta empregabilidade
– com prioridades no
Emprego, Competências e
Combate à Pobreza

Crescimento verde: uma
economia competitiva e
sustentável – com
prioridades no Combate às
Alterações Climáticas,
Energia Limpa e Eficiente e
Competitividade

CAPITAL HUMANO

COMPETITIVIDADE
E INTERNACIO.

INCLUSÃO
SOCIAL E
EMPREGO

SUSTENTABILIDADE
E EFICIÊNCIA NO
USO DE RECURSOS

Reforma da Administração Pública
Territorialização das Políticas

Dotação Orçamental do Portugal 2020, por Objetivo Temático

OT1

OT3

Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas e dos sectores
agrícola (para o FEADER), das pescas e da aquicultura (para o FEAMP)

OT6

OT10

Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo
da vida

3. Estrutura Operacional do
Portugal 2020 (Objetivos e
Apoios por Domínio Temático)

Três Categorias de Regiões
PIB pc EU 27 – média 2007-8-9

Regiões menos desenvolvidas
(PIB per capita < 75% média UE)
NORTE, CENTRO, ALENTEJO e AÇORES

Regiões em transição
(PIB per capita entre 75% e 90%)
ALGARVE

Regiões mais desenvolvidas
(PIB per capita > 90%)
LISBOA e MADEIRA
R. A. Açores

R. A. Madeira

Estrutura Operacional do Portugal 2020
(11 Programas Operacionais)

Dotação Orçamental do Portugal 2020, por PO
Dotação FEEI = 25.632 milhões de euros
Dotação Fundos da Coesão = 21.182 milhões de euros

Matriz Regulamentar do Portugal 2020
Legislação Europeia
Modelo de Governação dos FEEI
(DL 137/ 2014)

Regras Gerais dos FEEI
(DL 159/ 2012)

Regulamentos Específicos por Domínio Temático
• Competitividade e Internacionalização (Portaria 57-A/ 2015, 27.fev)
• Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (Portaria 57-B/ 2015, 27.fev)
• Capital Humano (Portaria 60-C/ 2015, 2.mar)
• Inclusão Social e Emprego (Portaria 97-A/ 2015, 30.mar)

Avisos de Abertura de Concursos
Orientações Estratégicas e Técnicas
• Orientações adotadas pelas Comissões de Acompanhamento dos PO
• Orientações estratégicas relativas à monitorização estratégica, operacional e
financeira do PT2020 (CIC)
• Orientações técnicas e de gestão transversais aos PO (AD&C)

Competitividade e Internacionalização:
Objetivos Estratégicos
Aumentar a intensidade de
tecnologia e conhecimento
dos vários setores e do

conjunto da economia

Melhorar a capacitação e a eficiência
dos serviços públicos:

Aumentar o peso das atividades
produtoras de bens e serviços

Menos custos de contexto

transacionáveis e

internacionalizáveis

Melhores de transporte de

Capacitar as PME para

mercadorias com o exterior:

estratégias de negócio mais

Menor custo e tempo

avançadas

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos:
Objetivos Estratégicos
Promover a requalificação das cidades
e Valorizar o património natural e

cultural

Proteger o ambiente (resíduos,

Reforçar a transição para uma

água, biodiversidade, passivos

economia com baixas

ambientais, ambiente urbano)

emissões de carbono

Promover a adaptação às
alterações climáticas e a
gestão e prevenção de riscos

Inclusão Social e Emprego:
Objetivos Estratégicos
Aumentar as condições de
empregabilidade e estimular a criação
líquida de emprego sustentável

Reforçar o combate às
discriminações

Reforçar a cobertura e a
qualidade dos serviços de apoio,
aumentando as respostas de
parcerias locais

Ajustar as políticas ativas de emprego
e melhorar a capacidade de resposta
destes serviços públicos

Aumentar a inclusão ativa
e a criação de emprego
dos grupos vulneráveis

Objetivos Estratégicos
Domínio Temático Capital Humano
Reduzir o abandono
escolar precoce /
Reduzir o insucesso
escolar no ensino básico
e secundário

Melhorar o ajustamento
entre a formação/ educação
lecionada e a procura de
qualificações pelo mercado
de trabalho

Aumentar a qualidade e
eficiência do sistema de
educação/ formação nas
suas diferentes
componentes e níveis de
ensino

Aumentar a certificação
de competências e
reforçar a população
com o ensino superior

Aumentar a participação
dos adultos em
atividades de educação
e formação

4. Domínios de intervenção
específicos
– Atividades Culturais e Criativas

Domínios de Intervenção – Atividades
Culturais e Criativas – Prioridades de Investimento

Atividades
Culturais e
Criativas

PI 6.3
(património
natural e
cultural)
PI 10.4
(Ensino Artístico
Especializado e
Ensino
Profissional)

Politica de
Cidades
PI 6.5

(ambiente
urbano)

Inovação Social e
Recursos
Endógenos

(comunidades
desfavorecidas
em zonas
urbanas e
rurais)

PI 3.1

PI 8.3

(Empreendedorismo
qualificado e criativo)

(criação de
emprego por conta
própria)

PI 3.3

PI 8.8
PI 9.8

Competitividade

(viveiros de
empresas)

(capacitação Empresarial e
PME)

PI 8.5
(Contratação técnicos
altamente qualificados)

PI 9.6 / 9.10
(estratégias de
desenvolvimento local
de base comunitária)

Modernização Adm.

PI 2.3
(TIC)

PI 4.5
(estratégias de baixo
teor de carbono)

PI 8.9
(Desenvolvimento do
potencial endógeno )

PI 11.1 e 11.2
(capacitação e soluções)

Domínios de Intervenção
Atividades
Culturais e Criativas

Prioridade de Investimento 6.3 ( FEDER )
Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do
património cultural e natural

Património Cultural (ex.):

213.489.442 €
-

-

Valorização e promoção de bens histórico-culturais;
Criação de equipamentos inovadores com elevado
interesse turístico;
Novas Rotas e itinerários;
Reabilitação/restauro do património cultural,
integrado numa estratégia regional de
turismo/cultura;
iniciativas em rede.

Promoção Turística (ex.):
- Promoção turística dos territórios de elevado valor
cultural,
- Tecnologias de Informação, Comunicação e Eeletrón.;
- Sinalética e outros instrumentos de aproximação aos
visitantes;
- Produção de Campanhas de marketing;
- Divulgação de boas praticas.

Financiamento não reembolsável condicionado a mapeamento

Prioridade de Investimento 10.4 (FSE)
(Ensino Artístico Especializado e Ensino
Profissional)

1.376.906.841 €
- Ações que permitam aumentar o número de
jovens diplomados em modalidades de ensino
e formação profissional com reforço da
formação em contexto de trabalho,
nomeadamente;:
- No âmbito do ensino profissional;
- No âmbito do ensino artístico
- No âmbito dos Cursos de Especialização
Tecnológica

Financiamento não reembolsável

Domínios de Intervenção
Politica de Cidades

Prioridade de Investimento 6.5 (FEDER)

638.444.829 €

(Adoção de Medidas destinadas a melhorar o
Ambiente Urbano, a Revitalizar as Cidades)

 Reabilitação integral de edifícios;

 Reabilitação de espaço público;
 Reabilitação de espaços e unidades
industriais abandonadas;

 Ações com vista à gestão e animação da
área urbana;

Financiamento não reembolsável em articulação com Instrumentos Financeiros

136.431.834 €

Prioridade de Investimento 9.8 (FEDER)
Apoio à Regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas, em zonas urbanas e rurais.
 Reabilitação de espaço público;
 Equipamentos Públicos de apoio à promoção do
desenvolvimento económico;
 Reabilitação ou reconversão de equipamento de
utilização coletiva e espaços industriais
abandonados, em que sejam exercidas atividades e
serviços de âmbito social, nomeadamente de apoio à
inclusão;
 Equipamentos públicos de promoção do
desenvolvimento cultural;

Reabilitação Integral de Edifícios;

Financiamento não reembolsável

Domínios de Intervenção
Inovação Social e Recursos
Endógenos

495.458.634 €

Prioridades de Investimento 8.3 (FSE),
8.8 (FEDER), 9.6 (FSE) e 9.10 (FEDER)
Inovação Social e Coesão
 Apoio para a criação de micro empresas;
 Promoção do Artesanato e dos Ofícios
Tradicionais;
 Empreendedorismo Cooperativo;
 Apoio à criação de viveiros de empresas
(nomeadamente espaços de cocriação);
 Apoio a atividades que visem a proteção,
promoção e desenvolvimento dos recursos
endógenos, incluindo o património natural e
cultural;

Financiamento não reembolsável

Prioridade de Investimento 8.9. (FEDER)

81.891.309 €

Apoio ao crescimento propício ao emprego, através do
desenvolvimento do potencial endógeno

 Estratégias de marketing e revitalização
territorial;
 Criação de redes locais de promoção do
conhecimento e inovação, numa lógica de
recriação de produtos endógenos, criação de
novos produtos, design e marketing inovador
para produtos locais;
 Intervenções integradas de qualificação
dos espaços;
 Qualificação e modernização da oferta de
produtos endógenos ( por ex. certificação e
denominação de origem, aposta em novos
canais de distribuição, etc.);
 Desenvolvimento de atividades turísticas
associadas ao território.
Financiamento não reembolsável

Domínios de Intervenção
Competitividade

Prioridade de Investimento 3.1. (FEDER)
Empreendedorismo Qualificado e Criativo

Prioridade de Investimento 3.3. (FEDER)
Capacitação Empresarial e PME
 Apoio a empresas (criadas há menos de 1 ano) , com
recursos qualificados que desenvolvam atividades
intensivas em conhecimento, em alta tecnologia ou
atividades criativas;
 “Vales” empreendedorismo e Inovação (ex. economia
digital, empreendedorismo criativo);
 Projetos de qualificação e capacitação empresarial em

domínios imateriais de competitividade (ex. serviços
artísticos e criativos, economia digital, comercialização e
marketing);

Financiamento reembolsável

3.606.186.999 €

Prioridade de Investimento 8.5.
Inserção de Recursos Humanos altamente
qualificados nas empresas

 Reforçar a capacidade das empresas para internalizar
os processos de I&D&I, contribuíndo para acelerar a
gestão da mudança, nomeadamente nos domínios
criativos.

Obrigado

Conheça o que fazemos e
quem somos
http://www.adcoesao.pt/

Acompanhe as novidades
do Portugal 2020
https://www.portugal2020.pt/
Portal2020

