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1. Estratégia Regional 
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Norte 2020 - Referencial Estratégico  
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Norte 2020 – Estratégia de Desenvolvimento Regional  

Visão 

“A Região do Norte será, em 2020, capaz de gerar um nível de produção de bens e 
serviços transacionáveis que permita recuperar a trajetória de convergência a nível 

Europeu, assegurando, de forma sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego 
da sua população e promovendo, por essa via, a coesão económica, social e territorial” 

Intensificação 
tecnológica da 

base 
produtiva 

Valorização 
económica de 

ativos e 
recursos 

intensivos em 
território  

Objetivos 
Estratégicos 

Melhoria do 
posicionamen-
to competitivo 
à escala global 

Consolidação 
de um sistema 

urbano 
policêntrico 

Promoção da 
empregabili-

dade de 
públicos e 
territórios-

alvo 

Objetivos 
Transversais 

Acréscimo de qualificações de todos os segmentos da população 

Melhoria da eficácia e da eficiência do modelo de governação 

Estratégia da Região do Norte de Especialização Inteligente 
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NORTE 2020: Princípios de Orientação Estratégica  

 Valorização: extrair Valor (económico, social, cultural) da Capacidade 

Instalada, do Património e dos Recursos Endógenos. 

 Capacitação: qualificar e capacitar as Instituições, as Empresas, as 

Universidades e as Pessoas. 

 Especialização: seletividade nas Escolhas e formação de Massa 

Crítica, identificando um conjunto limitado e concreto de 

prioridades – Estratégia Regional de Especialização Inteligente. 

 Internacionalização: projetando a economia regional à escala 

global, através do reforço das Exportações e da atração de 

Investimento Direto Estrangeiro. 
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 Produção: reforço da capacidade competitiva através da 

intensificação tecnológica do setor primário e secundário, dando 

prioridade à agregação de valor a partir dos ativos do território e 

da capacidade de “saber fazer”. 

 Cooperação: criação de redes e conectividades no território 

nacional, no contexto da UE e à escala global, focando 

prioritariamente no mundo lusófono. 

 Comunicação: promover a Região Norte e os seus Atores, no 

contexto nacional e internacional – Marketing Territorial. 

 

NORTE 2020: Princípios de Orientação Estratégica  



ccdr-n.pt/norte2020 

2. A RIS 3 da Região do Norte 
Especialização Inteligente no  

ciclo de programação 2014-2020 
 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

• A competitividade das regiões deve fundar-se nas respetivas características e 

ativos existentes no seu território, concentrando recursos nos 

domínios/atividades económicas em que exista ou possa reunir-se massa crítica 

relevante;  

• As regiões têm de reavaliar o seu posicionamento competitivo em função do 

mercado global e da sua capacidade de afirmação internacional, tendo 

subjacente o princípio de que “it is not possible to excel in everything”.  

Está-se em presença de um paradigma de desenvolvimento baseado 

em regiões e na sua capacidade de se afirmarem, diferenciando-se, 

no mercado internacional.  

Principais Conceitos 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

Principais Conceitos 

• Escolhas e massa crítica: identificando um conjunto limitado e concreto de 
prioridades que deverão concentrar a maioria dos recursos financeiros; 
 

• Variedade relacionada: explorando sinergias intersectoriais, combinando bases 
cognitivas e produtivas, combinando visões verticais e horizontais; 
 

• Construção de vantagens competitivas: aproveitando as capacidades de C&T e 
da economia regional e promovendo processos de articulação, desenvolvendo 
um mercado tecnológico; 
 

• Conetividade e clusters: promovendo a conetividade interna e internacional e a 
variedade relacionada de atividades económicas; 
 

• Hélice quádrupla: adotando uma perspetiva da inovação colaborativa 
envolvendo empresas, universidades, instituições e utilizadores. 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

Principais Conceitos 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

Domínios Prioritários 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

13 

Domínio Prioritário: Cultura, Criação e Moda 

Exploração das indústrias criativas 
(sobretudo nas áreas de design e 
arquitetura), de novos materiais e de 
tecnologias de produção inovadoras, 
na criação de novas vantagens 
competitivas em setores ligados à 
produção de bens de consumo com 
uma forte componente de design 
(design based consumer goods), 
nomeadamente o têxtil e vestuário, 
calçado, acessórios, mobiliário, 
joalharia, etc. 

RACIONAL 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

14 

Domínio Prioritário: Capital Simbólico, Tecnologias e Serv. do Turismo 

Valorização de recursos culturais e 
intensivos em território, 
aproveitando as capacidades 
científicas e tecnológicas, 
nomeadamente nas áreas da gestão, 
marketing e TIC, e a oferta turística 
relevante, promovendo percursos  e 
itinerâncias como forma de 
aproveitamento das principais 
infraestruturas de entrada de 
visitantes 

RACIONAL 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 
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Domínio Prioritário: Capital Humano e Serviços Especializados  

Valorização de competências 
acumuladas na área das TICE (em 
particular, no desenvolvimento de 
aplicações multimédia, na 
programação e engenharia de 
sistemas), para o desenvolvimento 
de soluções de e-government, a 
desmaterialização de processos e, 
em associação com a reconversão de 
capital humano, o aproveitamento 
das tendências para operações de 
Nearshore Outsourcing (centros de 
engenharia, de serviços partilhados 
e de contacto). 

RACIONAL 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

16 

Domínio Prioritário: Cultura, Criação e Moda 

Abordagem à Cadeia de Valor 

Exemplo 

I&D 

Materiais e 
Produtos 

Marketing 
Design e 

Engenharia 
do Produto  

Produção Vendas Logística 

RIS 3 
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3. NORTE 2020 – Programa 
Operacional Regional 



O Acordo de Parceria – Portugal 2020 

Os programas dos FEEI – Fundos Europeus Estruturais e de Investimento* 

Tipo de programa Programas do Acordo de Parceria/ Portugal 2020 Dotação 

Programas 

Operacionais (PO) 

Temáticos  

PO Competitividade e Internacionalização (Compete 2020) 4.414 M€ 

PO Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR) 2.253 M€ 

PO Inclusão Social e Emprego (PO ISE) 2.130 M€ 

PO Capital Humano (PO CH) 3.096 M€ 

Programas 

Operacionais 

Regionais (POR) 

POR Norte (Norte 2020) 3.379 M€ 

POR Centro (Centro 2020) 2.155 M€ 

POR Lisboa (Lisboa 2020) 833 M€ 

POR Alentejo (Alentejo 2020) 1.083 M€ 

POR Algarve (CRESC Algarve 2020) 319 M€ 

POR Açores (Açores 2020) 1.140 M€ 

POR Madeira (Madeira 14-20) 403 M€ 

Programas de 

Desenvolvimento 

Rural  

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020) 3.583 M€ 

Programa de Desenvolvimento Rural dos Açores (PRORURAL+) 295 M€ 

Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira (PRODERAM 2020) 179 M€ 

Programa FEAMP Programa Operacional Mar 2020 392 M€ 

Programa AT Programa Operacional de Assistência Técnica (POAT 2020) 138 M€ 

Total  16 Programas 25.793 M€ 

Programas 
incidentes na 

Região do 
Norte* 



Objetivos Temáticos da UE e estruturação do NORTE 2020 

Objetivo Temático (OT)* Norte 2020 

OT1. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

OT2. Melhorar o acesso às TIC  

OT3. Reforçar a competitividade das PME 

OT4. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores  

OT5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão dos riscos  

OT6. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos  

OT7. Promover transportes sustentáveis e eliminar estrangulamentos nas principais infraestruturas das redes  

OT8. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores  

OT9. Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação  

OT10. Investir na educação, formação (…) para aquisição de competências e aprendizagem ao longo da vida  

OT11. Reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas (…) e a eficiência da administração pública  



Objetivos Temáticos e Estrutura de Programação do NORTE 2020 

Objetivo Temático (OT) Dotação 

OT1. I&DT e Inovação 403 M€ 

OT2. Tecnologias de Informação e Comunicação 32 M€ 

OT3. Competitividade PME 1.262 M€ 

OT4. Economia de baixo teor de carbono 368 M€ 

OT6. Qualidade ambiental 264 M€ 

OT8. Emprego e mobilidade dos trabalhadores 195 M€ 

OT9. Inclusão social e pobreza 290 M€ 

OT10. Educação e aprendizagem ao longo da vida 436 M€ 

OT11. Capacidade institucional 44 M€ 

Assistência Técnica 84 M€ 

Total Norte 2020 3.379 M€ 

OT1
12%

OT2
1%

OT3
38%

OT11
2%

OT4
11%

OT6
8%

OT8
6%

OT9
9%

OT10
13%

CAPITAL HUMANO

INCLUSÃO SOCIAL

E EMPREGO

SUSTENTABILIDADE

E EFICIÊNCIA NO USO

DE RECURSOS
COMPETITIVIDADE E

INTERNACIONALIZAÇÃO

Distribuição da dotação Norte 2020 por  

Objetivo Temático e Domínio Temático* 



Prioridades de Investimento e Objetivos Específicos 

Eixo Prioritário (EP) FEDER (M€) FSE (M€) Total do EP (%PO) 

EP4. Qualidade Ambiental 161 - 4,8% 

Prioridades do 
EP 

Objetivos específicos 

EP4/PI1 
(PI6.3/6c) 
PATRIMÓNIO 
NATURAL E 
CULTURAL 

4.1.1 - Promover a valorização da excelência do património cultural e natural no 
contexto de estratégias regionais distintivas de desenvolvimento turístico 

EP4/PI2 
(PI6.5/6e) 
AMBIENTE 
URBANO 

4.2.1 - Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos territórios 
de baixa densidade e de ocupação dispersa enquanto fator de diferenciação e 
afirmação regional 



Apoio ao Investimento no Património Cultural 

http://norte2020.pt/concursos/concursos-abertos 
 
Data  encerramento: 31.10.2016  

http://norte2020.pt/concursos/concursos-abertos
http://norte2020.pt/concursos/concursos-abertos
http://norte2020.pt/concursos/concursos-abertos
http://norte2020.pt/concursos/concursos-abertos


Prioridades de Investimento e Objetivos Específicos 

Eixo Prioritário (EP) FEDER (M€) FSE (M€) Total do EP (%PO) 

EP5. Sistema Urbano 385 - 11,4% 

Prioridades do 
EP 

Objetivos específicos 

EP5/PI1 
(PI4.5/4e) 
MOBILIDADE 
URBANA 
SUSTENTÁVEL 

5.1.1 - Promover uma mobilidade urbana ambiental e energeticamente mais sustentável, num 
quadro mais amplo de descarbonização das atividades sociais e económicas e de reforço das 
cidades enquanto espaços privilegiados de integração e articulação de políticas e âncoras de 
desenvolvimento regional 

EP5/PI2 
(PI6.5/6e)  
AMBIENTE 
URBANO 

5.2.1 - Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos centros urbanos de 
nível hierárquico superior enquanto fator de estruturação territorial, de bem-estar social e de 
competitividade regional 

EP5/PI3 
(PI9.8/9b) 
REGENERAÇÃO DE 
COMUNIDADES 
DESFAVORECIDAS 

5.3.1 - Promover a inclusão social em territórios urbanos desfavorecidos, através de ações de 
regeneração física, económica e social 



Bragança

Vimioso

Miranda do Douro

Vinhais

Mogadouro

Macedo de Cavaleiros

Mirandela

Alfândega da Fé

Vila Flor
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Penafiel

Castelo de Paiva
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Vale de Cambra

Oliveira de Azeméis

São João da Madeira

Santa Maria da Feira
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Lousada

Santo Tirso

Paredes
Matosinhos

Maia
Paços de Ferreira

Valongo

Gondomar

Vila Nova de Gaia

Porto

Reabilitação Urbana: mecanismos de execução territorial 

Classificação dos Centros Urbanos da Região do Norte 

AMP

Cidades de Equilíbrio Territorial

Cidades Regionais

Centros Estruturantes Sub-Regionais

Centros Estruturantes Municipais

Centros Urbanos de Nível Superior

Restantes Centros Urbanos

Apoios centrais à 
reabilitação:  

EP5 Norte 2020 

Apoios centrais à 
reabilitação:  

EP4 Norte 2020 



Reabilitação Urbana: mecanismos de execução territorial 

Planos municipais de enquadramento das intervenções de reabilitação urbana 

PLANO DE AÇÃO DE 
MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL (PAMUS) 

PLANO DE AÇÃO DE 
REGENERAÇÃO URBANA 

(PARU) 

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO 
PARA AS COMUNIDADES 

DESFAVORECIDAS (PAICD) 

PLANO 
ESTRATÉGICO DE 

DESENVOLVIMENTO 
URBANO (PEDU) 

Todo o município (PAMUS de 
âmbito NUTS III) 

Centros históricos, zonas 
ribeirinhas ou zonas industriais 

abandonadas integradas em Áreas 
de Reabilitação Urbana (ARU) 

Espaços inframunicipais com 
características socio-funcionais de 

área crítica 

inclui incide em 

PLANO DE AÇÃO 
DE REGENERAÇÃO 
URBANA (PARU) 

Centros históricos, zonas 
ribeirinhas ou zonas industriais 

abandonadas integradas em Áreas 
de Reabilitação Urbana (ARU) 

Municípios que 
constituem 

“Centros 
Urbanos de 

Nível Superior” 

elaboram 

Restantes 
municípios 

 

EP5 NORTE 2020 

EP4 NORTE 2020 

* Adaptado do Relatório do Grupo de Trabalho “Proposta do Modelo de Instrumento Financeiro para Financiamento de Operações de Reabilitação e Revitalização Urbana” 



Reabilitação Urbana: financiamento Norte 2020 

Tipologias de operações e condicionantes ao financiamento* 

TIPOLOGIAS DE 
OPERAÇÕES 
APOIÁVEIS 

• Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a equipamentos de utilização coletiva, 
a comércio ou a serviços, públicos ou privados 

• Reabilitação de espaço público, podendo envolver a demolição de edifícios para criação de espaço público e a 
recuperação e expansão de infraestruturas verdes 

• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão 

• Desenvolvimento de ações com vista à gestão e animação da área urbana, à promoção da atividade económica, à 
valorização dos espaços urbanos, e à mobilização das comunidades locais 

• Estudos e ações associados à melhoria da qualidade do ar e à redução do ruído e à qualidade de vida em meio 
urbano 

CONDICIONANTES 
APLICÁVEIS  

(NÃO EXAUSTIVO) 

• Intervenções têm de estar enquadradas no PARU desenvolvido para o território em que incidem 

• Os territórios de incidência têm de estar delimitados por Áreas de Reabilitação Urbana, criadas ao abrigo do 
Decreto-lei nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto 

• Edifícios a reabilitar devem ter idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, devem  demonstrar 
um nível de conservação ≤2 (cf. DL 266-B/2012)  

• Reabilitação de espaço público deve estar associada a ações de reabilitação do conjunto edificado envolvente em 
curso ou concluídas há 5 anos ou menos 

• Ações de gestão e animação da área urbana têm de estar diretamente relacionadas com ações de reabilitação de 
edificado/espaço público/espaços industriais abandonados  

* As tipologias de operações elegíveis encontram-se definidas no Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 e na Portaria 57-A/2015. Esta informação não dispensa a consulta da versão 
aprovada do PO Regional do Norte, disponível em http://www.norte2020.pt/. 

http://www.norte2020.pt/


Reabilitação Urbana: financiamento Norte 2020 

Dotações disponíveis e forma dos apoios* 

Municípios que constituem  
“Centros Urbanos de Nível Superior” 

EP5 do Norte 2020: SISTEMA URBANO 
Prioridade de Investimento 6.5/6e: AMBIENTE URBANO 

103 M€ FEDER 

Restantes Municípios 
EP4 do Norte 2020: QUALIDADE AMBIENTAL 

Prioridade de Investimento 6.5/6e: AMBIENTE URBANO 
95 M€ FEDER 

apoios centrais à reabilitação urbana Norte 2020 dotação Norte 2020 

Forma dos apoios 

APOIOS REEMBOLSÁVEIS  
(através de instrumento financeiro) 

APOIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 
(fundo perdido) 

IFRRU 2020  
Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas  

• Uma parte da dotação Norte 2020 irá financiar o IFRRU, para o financiamento de 
investimentos em reabilitação urbana que se prevê serem viáveis financeiramente e 
que não obtêm financiamento suficiente por parte das fontes de mercado 

• Os apoios do IFRRU serão concedidos através de produtos financeiros, criados pela 
banca comercial, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições 
de mercado 

* A dotação relativa à PI6.5 do EP4 Norte 2020 é de caráter indicativo. Esta informação não dispensa a consulta da versão aprovada do PO Regional do Norte, disponível em http://www.norte2020.pt/. 

http://www.norte2020.pt/


Reabilitação Urbana no quadro do Norte 2020: notas finais 

Principais princípios orientadores 

• Gestão territorial - articulação com os instrumentos de gestão territorial de nível macro, meso e 
micro, nomeadamente no que respeita à aplicação do conceito de cidades de nível superior e à 
obrigatoriedade de delimitação dos apoios às Áreas de Reabilitação Urbana (ARU); 

• Visão e planeamento estratégico – necessidade de estabelecimento de Planos de Ação de 
Regeneração Urbana (PARU) para enquadramento das intervenções; 

• Seletividade – intervenções circunscritas a centros históricos, zonas ribeirinhas ou zonas 
industriais abandonadas integradas em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU); 

• Parceria – envolvimento dos atores públicos e privados na execução das operações previstas nos 
Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU) e complementaridade entre investimento 
público e privado; 

• Orientação para resultados – alinhamento das operações aprovadas e executadas com os 
indicadores de realização e de resultado; 

• Alavancagem e partilha de risco – recurso a diferentes modalidades de financiamento e ao 
envolvimento de intermediários financeiros, combinando, nomeadamente apoios a fundo 
perdido com instrumentos financeiros.  



Reabilitação Urbana no quadro do Norte 2020: notas finais 



Reabilitação Urbana no quadro do Norte 2020: notas finais 

Principais Conclusões 

• A reabilitação e a regeneração urbana constituem um dos principais desafios para o futuro do 
desenvolvimento das políticas urbanas em Portugal; representam uma viragem nos 
paradigmas que deram prioridade à expansão urbana e à construção nova; 

• No século XXI, a reabilitação urbana deve assumir-se como uma realidade economicamente 
viável, explorando as mais valias e inovação que ainda é possível incorporar em toda a fileira 

• Deve ter em consideração todas as áreas consolidadas, para além dos tradicionais centros 
históricos, garantindo a sua execução para todos os segmentos da população e mantendo 
também a função habitação já existente, descolando do paradigma associado aos “nichos de 
mercado”.  

• Revela-se ainda necessário trabalhar de forma mais articulada e em rede, agregando os 
agentes das cidades, os públicos e os privados, os setores e as empresas, as universidades e a 
sociedade civil. 

• A regeneração não deve cingir-se apenas ao edificado, devendo ter uma abordagem 
integradora, social e economicamente inclusiva; 

• Os fundos do Portugal 2020 são apenas uma forma de alavancar o investimento e 
representam uma parte do esforço que este processo implica na sua globalidade. 



4. NORTE 2020 – Incentivos ao 
Investimento Empresarial 



SI - Tipologias de Incentivos Disponíveis  

Inovação empresarial e 
empreendedorismo 

Qualificação e 
Internacionalização 

das PME 

Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico 

• Apoia a inovação empresarial 
ao nível das capacidades 
produtivas.  

 
• A inovação pode traduzir-se 

na capacidade de produção 
das empresas em novos ou 
significativamente 
melhorados bens e serviços 
ou em novos ou 
significativamente 
melhorados processos 
produtivos. 

 
• Dirige-se a PMEs e a grandes 

empresas, sejam  empresas 
existentes ou novas 
empresas. 

• Apoia a capacitação 
empresarial das PME para a 
inovação e a 
internacionalização. 

 
• Áreas: Inovação organizacional; 

Criação de marcas e design; 
TIC, Marcas e design; 
Engenharia de produtos e 
processos; Propriedade 
industrial; Qualidade; 
Transferência de 
conhecimento; Distribuição e 
logística. 
 

• Dirige-se única e 
exclusivamente a PME, 
existentes ou novas 

• Apoia o investimento 
empresarial em I&D e, 
parcialmente, em inovação.  
 

• Aplica-se a projetos que 
compreendem atividades de 
investigação industrial e de 
desenvolvimento 
experimental nas empresas, 
com possível relação de 
parceria com  
outras entidades do Sistema 
de I&I. 
 

• Dirige-se a PMEs e a grandes 
empresas, sejam  empresas 
existentes ou novas empresas 

Fonte: A.M & Associados 



PT 2020 e HORIZONTE 2020 – Sinergias de Financiamento  

Fonte: ANI 



Norte, uma Região Smart para Viver, Visitar e Investir                                                             



ccdr-n.pt/norte2020 

Muito Obrigado 
 

CARLOS NEVES | VICE-PRESIDENTE DA CCDR-N 
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Instrumentos de Financiamento à Cultura  
 

Carlos Neves 
Vice-presidente da CCDR-N 

 
 

Porto, 11 de julho de 2016 


