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Quadro Estratégico Comum 2014-2020 

 
 Agravamento da crise e forte pressão orçamental na 

UE 
 Degradação comulativa do investimento produtivo 
 Retrocesso na atividade industrial e emprego 
 Alterações estruturais - interpenetração de atividades 

económicas – esbatimento de fronteiras  Agricultura / 
Indústria / Serviços 

Contexto de Partida 
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 Efeito de alavanca para saída da crise e promoção da 

competitividade /conhecimento /sustentabilidade /inclusão 
 Linhas Orientadoras  
  Gastar melhor 
 Sustentabilidade /Indexação a resultados 
 Elevada focalização temática 

 Condicionalidades / Desempenho   
  Macroeconómicas (alinhamento estratégico/ conformidade com P. 

Estabilidade e Convergência/subordinação mecanismos de 
governação económica) 

Condicionalidades ex-ante 
Desempenho (Metas / Reserva de Performance) 
 

Papel dos Fundos Estrururais / Linhas Orientadoras 
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Alinhamento com a Estratégia Europa 2020  
Saída da crise e revisão do modelo de crescimento, assente em três 
prioridades que se reforçam mutuamente 
 

• Crescimento inteligente (economia baeada no 
conhecimento e inovação) 

• Crescimento sustentável (economia mais eficiente em 
matéria de recursos, mais ecológica, mais competitiva) 

• Crescimento inclusivo (economia com elevadas taxas de 
empego, assegurando coesão económica, social e territorial) 
 
 

Orientação Estratégica 
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Três categorias de regões 
Classificadas em função do PNB per capita face à media UE 27  
 Regiões menos desenvolvidas (regiões a): < 75 %   
 Portugal – NUTS II Norte, Centro e Alentejo; RAA 

 Regiões de transição (regiões b): 75 – 90 %   
 Portugal – NUTS II Algarve 

 Regiões desenvolvidas (regiões c): > 90 %   
 Portugal – NUTS II Lisboa; RAM 

 

 

 

Elegibilidade 
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 Acordo de Parceria 

 
 Programas Operacionais 

 
 Calendário   

 

 

 

 

PORTUGAL 



Acordo de Parceria 

Prioridades Temáticas 
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Territorialização das Intervenções 

Reforma da Administração Pública 



Estruturação Operacional dos Fundos da Política de 
Coesão – Programas Operacionais 

PO 
Temáticos 

Competitividade e 
Internacionalização 

Inclusão Social e 
Emprego 

Capital Humano 

Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso 

de Recursos 

PO 
Regionais 

Norte 

Centro 

Alentejo 

Lisboa 

Algarve 

PO Regiões 
Autónomas 

PO 1 

PO 2 

PO 
Assistência 

Técnica 

FEDER e FSE FEDER e FSE 
FEDER e se 
pertinente FSE 

Opção Governo 
Regional 



Processo de Programação e Negociação dos PO 

Coordenação Política 
Operacional 

• Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Regional + 

• Secretário de Estado da Agricultura 

Apoio Técnico 

• Observatório do QREN 
• IFDR 
• IGFSE 
• Gabinete de Planeamento e Políticas 
• I Financeiro da Agricultura e Pescas 
• DG Recursos Naturais, Segurança e 

Serviços Marítimos  



Processo de Programação e Negociação dos PO 

GT 2020 

Secretário de Estado Desenvolvimento Regional 
(coordena) 
• Representante do Secretário de Estado Adjunto do 

Primeiro-Ministro 
• Representante do Ministro de Estado e das Finanças 
• Representante do Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros 
• Representante do Ministro da Economia e do 
• Emprego 
• Representante da Ministra ao Agricultura, do Mar, 
• do Ambiente e do Ordenamento do Território 
• Representante do Ministro da Saúde 
• Representante do Ministro da Educação e Ciência 
• Representante do Ministro da Solidariedade e da 

Segurança Social 

Responsável pela Coordenação da elaboração das 
propostas de PO a submeter ao Governo, incluindo a 
delimitação de fronteiras entre os PO de âmbito 
nacional e regional, e  
a posterior articulação da negociação com a 
Comissão Europeia 



Responsabilidade da Coordenação dos Domínios 
Temáticos e da Elaboração dos PO 

Ministro da Economia e Emprego 
• Coordenação do domínio temático Competitividade e Internacionalização 
• Coordenação da elaboração do respetivo PO temático 

Ministra ao Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
• Coordenação do domínio temático Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
• Coordenação da elaboração do respetivo PO temático 

Ministro da Educação e Ciência 
• Coordenação do domínio temático Capital Humano 
• Coordenação da elaboração do respetivo PO temático 

Ministro da Solidariedade e da Segurança Social 
• Coordenação do domínio temático Inclusão Social e Emprego 
• Coordenação da elaboração do respetivo PO temático 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
• Elaboração das propostas de PO Regionais do Continente 



Linhas de Orientação da Programação 

 
 

 
 

• Promover uma Cultura de parcerias para os resultados 
• Valorização das intervenções interligadas e cujos efeitos se reforcem mutuamente 
• Critérios de seleção devem refletir a orientação para os resultados 
• Reforço dos sistemas de monitorização operacional 
• Maior integração dos Sistemas de Informação 
• Reforço da monitorização estratégica e de avaliação das políticas públicas cofinanciadas 

Orientação para os Resultados 

 
• Apoios a entidades privadas devem ser preferencialmente reembolsáveis 
• Garantir complementaridade dos incentivos com o Sistema Financeiro 

Racionalidade Económica 



Linhas de Orientação da Programação (cont.) 

 
 

 

 
• Reduzir o nível de regulamentação nacional 
• Utilizar balcões únicos de candidaturas para os promotores 
• Organizar uma base única de promotores (simplificar processo de 

candidatura e que permita cruzar informação com outras bases de 
dados da Administração Pública) 

• Aplicar metodologias de custos simplificados para fundamentação da 
despesa cofinanciada 

Simplificação dos Procedimentos 



Linhas de Orientação da Programação (cont.) 

 
 

 

• Programar de forma autonomizada e centralizada a contrapartida pública nacional do OE 
• Garantir adequados níveis de alinhamento entre os níveis de contrapartida nacional  dos 

governos subnacionais com as condicionantes em matéria de consolidação orçamental do 
país 

Articulação entre Fontes de Financiamento Nacionais e 
Comunitárias 

• Definir um modelo de governação dos Fundos Comunitários que assegure politicamente e 
tecnicamente uma articulação mais eficaz e eficiente (verticalmente e horizontalmente) 

• Contratualizar a aplicação dos fundos comunitários a entidades responsáveis pela 
execução de políticas 

• Garantir articulação entre os 5 Fundos Europeus Estruturais e as atividades e 
financiamentos de outras políticas comunitárias 

• Privilegiar a programação multifundo, tanto nos PO Temáticos como nos Regionais 
• Garantir a complementaridade da intervenção FEADER e FEAMP com os Fundos da 

Política de Coesão 
• Aprofundamento da coordenação dos 5 Fundos ao nível dos Sistemas de Informação, da 

monitorização e avaliação e da informação e comunicação (portal único de acesso aos 
Fundos Comunitários 

Reforço da Coordenação e Integração entre Fundos 
Comunitários 



Prioridades de Intervenção 
Competitividade e Internacionalização 

 
 

 

Orientação para a 
produção de bens e 

serviços transacionáveis 

• Incentivo ao investimento empresarial em inovação, criatividade, 
internacionalização e formação 

• Reforço das capacidades de investigação e inovação 
• Desenvolvimento das ligações e sinergias entre empresas, Centros de I&D e  

ensino superior 
• Melhoria da conetividade internacional da economia portuguesa 
• Modernização da administração pública (redução dos custos de contexto) 

Melhoria das condições de 
financiamento das empresas • Facilitação do acesso ao capital alheio e reforço do capital próprio 

Investigação, 
desenvolvimento e 

inovação 

• Promoção da excelência, de indivíduos e instituições (todas as fases do processo 
de  valorização de I&D) 

• Reforço da articulação entre os vários atores do Sistema Nacional de Inovação 
(dinâmicas de clusterização / coordenação dos instrumentos relevantes de 
política pública) 

• Apoio ao empreendedorismo de base tecnológica 
• Estímulo à atração de cientistas e engenheiros  para instituições nacionais 
• Estímulo ao aumento do número de doutorados e  sua integração em empresas 
• Focalização de apoios em domínios com competências distintivas e capacidades 

instaladas em I&D&I que revelem vantagens competitivas  / forte potencial de 
desenvolvimento competitivo 

Conectividade Internacional 
da Economia Portuguesa 

• Investimento público e privado em infraestruturas de transportes e logística 
decisivas para a competitividade das atividades produtoras de bens e serviços 
transacionáveis e do turismo (plano ferroviário de mercadorias, navegação 
marítima e aérea). 

Reforma da Administração 
Pública 

• Maior eficiência e qualidade dos serviços prestados, / redução de custos de 
contexto 
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 2013 (setembro) - Adoção de pacote legislativo comunitário 
 2013 - Apresentação à CE de Acordo de Parceria (AP) e 

Programas Operacionais (PO)   
 2013/ 2014 - Decisão CE sobre AP (3+3 meses após apresentação) 
 2014 - Decisão CE sobre sobre PO (posterior a aprovação AP) 

 2014 - Entrada em vigor PO (após aprovação PO) 

 2014-2022 - Elegibilidade despesas 
 2016 (2 anos após decisão ou até 31-DEZ-2016 ) - Cumprimento condições 

ex-ante 
 2017 e 2019 - Relatórios Progresso AP / Análise de desempenho PO 
 Anualmente - Relatórios Anuais dos PO (até 30 de abril) / Transmissão de 

dados financeiros (3 vezes/ano – JAN/JUL/OUT) 
 

 
 

 

Calendarização – algumas datas a reter 



Quadro Estratégico Comum 2014-2020 
Objetivos; Prioridades; Estrutura Orgânica 

 
Acordo de Parceria em consulta pública até 31 de 
julho de 2013 
 
 Informe-se e Participe 

 
Obrigada pela atenção 

Piedade Valente 
pvalente@compete-pofc.org 

www.pofc.qren.pt  
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