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1. O Portugal 2020: 

mudanças e desafios

Contexto que presidiu à processo de 

Programação do Portugal 2020

Desequilíbrios externos (orçamental e balança comercial)

Restrições de financiamento à economia (desalavancagem 
do sistema financeiro e diferencial no custo do crédito)

Desemprego e exclusão social

Desafio da evolução demográfica (envelhecimento; taxa 
de natalidade; pressão sobre sistemas de proteção social)

Assimetrias e potencialidades territoriais (diferenças 
PIBpc e níveis de emprego entre regiões)

Compromissos no âmbito do Programa Nacional de Reformas de 
Portugal e a Estratégia Europa 2020 (ambiente e energia, o 
investimento em inovação, a escolaridade e o combate à 
pobreza)
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Alguns dos princípios Estruturantes do 
ciclo 2014-2020

Alinhamento com UE 2020 e PNR e integração no novo 

quadro de governação económica (semestre Europeu)

Orientação para resultados: da programação ao 

reporte  - Quadro de desempenho

Condicionalidades ex ante - estratégias e capacidades 

que permitam eficiência e eficácia nas intervenções

Abordagens Territoriais (ITI, DLBC, AIDUS) e 

Governança multinível

Regras comuns aos diversos fundos (simplificação…)

Alinhamento com a Estratégia Europa 2020

Prioridades UE2020 Objetivos Temáticos (OT)

Crescimento 
Inteligente

1. reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

2. melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem 
como a sua utilização e qualidade

3. reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas e dos sectores 
agrícola (para o FEADER), das pescas e da aquicultura (para o FEAMP)

Crescimento 
Sustentável

4. apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em 
todos os sectores

5. promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos

6. proteger o ambiente e promover a eficiência no uso dos recursos

7. promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas 
principais redes de infraestruturas

Crescimento 
Inclusivo

8. promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

9. promover a inclusão social e combater a pobreza

10. investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida

11. reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente
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Estrutura Operacional 

do Portugal 2020

0 50km

R. A. Madeira

R. A. Açores

TRÊS CATEGORIAS DE REGIÕES

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

Cobertura Geográfica em Portugal

Taxas de cofinanciamento

- 85% regiões menos desenvolvidas;
- 80% regiões em transição;
- 50% regiões mais desenvolvidas.
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Foco Temático do Portugal 2020 no 

conjunto dos FEEI

Competitividade e 
Internacionalização; 

10.253 M€; 41%

Inclusão Social e 
Emprego;

4.090 M€; 17%

Capital Humano; 
4.327 M€; 17%

Sustentabilidade 
e eficiência no 

Uso de Recursos;
6.259 M€; 25%

Instrumentos Territoriais 

no Portugal 2020
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A relevância da governança multinível e dos
Instrumentos Territoriais (ITI, DUS e DLBC)

A relevância da capacitação para os
atores sub-regionais

Reforço dos projetos intermunicipais

Novas áreas para a intervenção municipal, 
especialmente em intervenções imateriais e no 
empreendedorismo

A abordagem territorial - os princípios

A Perspetiva Territorial no Portugal 2020

A abordagem territorial é um domínio 
transversal a toda a programação do Portugal 
2020, sendo uma dimensão essencial da 
promoção do crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

A transversalidade traduz-se na 
ponderação, em cada um dos domínios 
temáticos, da escala adequada para a 
obtenção de ganhos de eficiência e de 
integração na prossecução das finalidades 
de política pública, tendo presente a 
existência de fortes assimetrias regionais 
em matéria de desenvolvimento económico 
e social e a necessidade de respostas com 
modulações específicas.

O princípio da subsidiariedade afirma-se 
desde a fase de desenho e de estruturação 
dos instrumentos de programação



27-09-2018

7

Os Instrumentos Territoriais: objetivos e 

operacionalização

Todos os instrumentos integrados de desenvolvimento
territorial (DLBC, ITI, AIDUS e outros) estavam
ancorados nas respetivas Estratégias de
Desenvolvimento Territorial desenhadas ao nível de
NUTS III.

Estes Instrumentos devem contribuir para a promoção
de abordagens mais integradas e/ou orientadas
para resultados

• Explorar as potencialidades das estratégias de
desenvolvimento local para a diversificação das
economias de base rural e das zonas pesqueiras e
costeiras através de:

• empreendedorismo;

• promoção da integração urbano-rural

• (de forma complementar) promoção da inovação
social, na resposta a problemas de pobreza e de
exclusão social

• Entidade responsável: Grupos de Ação Local

DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária rurais e costeiros

Os Instrumentos Territoriais: 

objetivos e operacionalização
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•Materialização através das Estratégias de 
Desenvolvimento Local (EDL)

• Escala territorial: áreas de intervenção dos GAL rurais,
urbanos e costeiros, complementadas por territórios urbanos
relevantes para a integração urbano-rural e urbano-costeiro
(rurais e costeiros).

• Beneficiário/ entidade responsável: GAL.
• Multi-fundo: FEADER, FEAMP, FEDER e FSE.

• OT centrais:
OT3 (FEADER/FEAMP), OT6, OT8 e OT9 (rurais e costeiros)
OT8, OT9 e OT10 (urbanos)

• Objetivos:

• Na componente das comunidades rurais e costeiras: focalização 
em intervenções de criação de emprego – OT 8

• componente das comunidades urbanas: focalização em 
intervenções de promoção da inclusão e do empreendedorismo 
social e de medidas de combate ao abandono escolar – OT8, OT9 
e OT 10

DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária

Estratégia Regional NUTS II

EIDT - NUTS III

DLBC

88 GAL

ITI

22 CIM/AM

PEDU

105
centros urbanos

Estratégia RIS 3

A Perspetiva Territorial no Portugal 2020

PROVERE

De acordo com o relatório: “Estratégias territoriais e urbanas integradas: como é que os FEEI 
adicionam valor em 2014-2020?”

- 692 estratégias DUS aprovadas (15% em Portugal);
- 128 estratégias não-DUS aprovadas (PDCT-ITI) (17% em Portugal)
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PDCT
22 NUTS III (exceto Algarve)

PEDU/PARU
105 Centros Urbanos Estruturantes e 

164 Centros Complementares

54 DLBC Rurais 26 DLBC Urbanos 12 DLBC Costeiros

Desenvolvimento Local de Base

Comunitária (DLBC)
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2. O Post 2020: Condicionantes 

e marcos do debate Nacional e 

Europeu

Algumas condicionantes

• As condicionantes do debate sobre o orçamento da União (processo

Brexit, receitas próprias, orçamento para zona euro);

• “novas” prioridades – e.g. defesa, segurança e migrações;

• A (in)definição de uma estratégia de desenvolvimento da União post-

2020;

• A (in)definição sobre o calendário do processo de negociação e decisão

do orçamento e das políticas e sobre o horizonte temporal do quadro

orçamental plurianual;

• O papel das políticas territoriais na resposta aos desafios globais que a UE

enfrenta;

• A articulação com o modelo de governação económica dos espaço europeu

(consolidação fiscal e reformas estruturais);
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Principais marcos do debate (Europeu)

• Livro Branco sobre futuro da UE (março) e subsequentes documentos de

reflexão (Dimensão social da Europa - abril, Controlar a Globalização - maio, Aprofundamento

da UEM - maio, Futuro da Defesa Europeia - junho, Futuro das finanças da UE – junho 17);

• Opinião do CoR sobre futuro da Política de Coesão (maio 17);

• 7º Fórum da Coesão (junho 17);

• Proposta da COM para QFP post 2020 (maio 2018);

• Proposta da COM para o quadro regulamentar post 2020 (maio 2018);

• Conselho Europeu de outubro e de dezembro de 2018 e Março 2019;

• Encontro de Lideres (Roménia maio 2019).

• Eleições para o parlamento Europeu (maio/junho 2019).

• Seminário Internacional “Convergência Económica e Políticas de

Desenvolvimento Regional” organizado pela AD&C – abril 2017;

• Seminário Internacional “Serviços Sociais de Interesse Geral e Coesão

Territorial: Experiências e Desafios” organizado pela AD&C – novembro 2017;

• Seminário Internacional “Território. Politicas e Governança” a organizar pela

AD&C –março 2018;

• Audições nacionais sobre post 2020 (setembro-outubro 2017);

• Audições regionais sobre post 2020 – Conselhos Regionais (janeiro 2018);

Principais marcos do debate (Nacional)
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3. O Debate da Agenda 2030 

em Portugal

http://www.portugal2030.pt/

MATRIZ SÍNTESE DAS LINHA GERAIS DE PRIORIDADES para a Estratégia 2030 –

Objetivos Prioritários

I. Inovação e 

Conhecimento

II. Qualificação, 

Formação e 

Emprego

Assegurar as condições de 

competitividade empresarial e o 

desenvolvimento da base científica e 

tecnológica nacional para uma 

estratégia sustentada na inovação

Assegurar a disponibilidade de recursos 

humanos com as qualificações 

necessárias ao processo de 

desenvolvimento e transformação 

económica e social nacional, 

assegurando a sustentabilidade do 

emprego

DOMÍNIOS/

OBJETIVOS 

HORIZONTAIS

III. Sustentabilidade 

demográfica

Travar o envelhecimento populacional e 

assegurar a sustentabilidade 

demográfica, assegurando 

simultaneamente a provisão de bens e 

serviços adequados a uma população 

envelhecida

AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL (GOVERNO DE PORTUGAL) 
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VI. Redes e Mercados 

Externos

DOMÍNIOS/

OBJETIVOS 

TERRITORIAIS

VII. Competitividade 

e coesão dos 

Territórios de Baixa 

Densidade

IV. Energia e 

Alterações Climáticas

V. Economia do Mar

Assegurar a competitividade externa das 

cidades e regiões urbanas dos territórios 

atlânticos e dos territórios do interior

Reforçar a competitividade dos territórios da 

baixa densidade, potenciando a exploração 

sustentável dos recursos endógenos e o 

desenvolvimento rural, diversificando a base 

económica para promover a sua convergência 

e garantindo a prestação de serviços públicos

Assegurar as condições para a diminuição da 

dependência energética e de adaptação dos 

territórios às alterações climáticas, 

nomeadamente garantindo a gestão de riscos 

associados

Reforçar o potencial económico estratégico 

da Economia do Mar, assegurando a 

sustentabilidade ambiental e dos recursos 

marinhos

VIII. Agricultura/ 

florestas

Promover um desenvolvimento agrícola 

comprometido com a valorização do regadio, 

a par de uma aposta estratégica reforçada na 

reforma florestal

Tendo por base o objetivo central de fazer da próxima década uma década de 

convergência de Portugal com a Europa, a visão preconizada para Portugal 

consubstancia-se em 4 eixos temáticos.

Eixo 1 – As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior 

inclusão, menos desigualdade

Eixo 2 – Inovação e Qualificações como motores do desenvolvimento

Eixo 3 – Um país competitivo externamente e coeso internamente

Eixo 4 – Um País sustentável e que valoriza os seus recursos endógenos

Portugal 2030 – das prioridades 
europeias às prioridades nacionais

https://www.portugal.gov.pt/
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4. Desafios do Post 2020

3 categorias de regiões

< 75 % da média UE

GDP/capita*

*índice EU27=100

75-100 %
≥ 100 %

Regiões em transição

Algarve 

Regiões mais desenvolvidas

Lisboa

Taxas de cofinanciamento

- 70% regiões menos desenvolvidas;
- 55% regiões em transição;
- 40% regiões mais desenvolvidas.

Elegibilidade – Cobertura Geográfica

Regiões menos desenvolvidas

Norte, Centro, Alentejo e RAA e RAM

PIB Regional: 2014-15-16
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Alocações financeiras tornadas públicas pela primeira vez

Política de coesão no novo QFP

Asilo, 
Migração

Gestão integrada das fronteiras.

I - Mercado único, inovação e 

tecnologias digitais – M €187,4

Investigação e inovação
Mecanismo Interligar a Europa
Mercado único
Competitividade
Programa espacial

II - Coesão e valores – M€442,4

Coesão e Desenvolvimento 
Regional
União Económica Monetária
Investir nas pessoas 
Coesão Social e de valores.
Apoio às reformas

III - Recursos naturais e ambiente -

M €378,9

Agricultura, desenvolvimento rural 
e assuntos marítimos
Ambiente e Alterações Climáticas.

IV – Migrações e Gestão de 

Fronteiras – M €34,9

Segurança interna
Defesa
Resposta a situações de crise.

V – Segurança e Defesa – M €27,5

VI – Países vizinhos e do 

resto do mundo – M €123

Ajuda humanitária
Pré-adesão
Política Externa

VII – Administração Pública 

Europeia – M €85,3

Modernização e 
Capacitação da 
Administração Pública 
Europeia 
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Abordagem estratégica: principais alterações

2014-2020

• 5 FEEI:
• FEDER

• FC

• FSE

• FEADER

• FEAMP

• 11 Objetivos Temáticos

• Estratégia Europa 2020

• Condicionalidades ex ante    (7 
gerais + 30 temáticas)   verificação de 
cumprimento - início

2021-2027

• 7 Fundos:
• FEDER

• FC

• FSE+

• FEAMP

• FAM (Asilo e Migração)

• FSI (Segurança Interna)

• IGFV (Fronteiras e vistos)

• 5 Objetivos de Política:
• OP1: Europa + inteligente

• OP2: Europa + verde

• OP3: Europa + interligada

• OP4: Europa + social

• OP5: Europa + próxima

• Ligação Semestre Europeu 
(REP2019 e REP 2024)

• Condições Favoráveis
• (4 gerais + 16 temáticas) cumprimento + 

monitorização

2021-2027 – O que há de novo?

Condições de 
Financiamento

Flexibilidade 
Programática e 

Sinergias

Articulação 
com o Semestre 

Europeu
Simplificação

• Reforço dos custos 
simplificados

• Instrumentos Financeiros

• Ligação entre PNR e Acordo 
Parceria

• Recomendações especiais para 
o EM (em 2 Semestres 
Europeus especiais)

• OP5 – abordagem territorial

• Programação 5+2

• Sem reserva de 
desempenho

• Concentração temática

• Sem verificação da  
adicionalidade

• Taxas de cofinanciamento

• Regra N+2

• Grandes empresas
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Objetivo de Politica FEDER FC FSE

OP1: Europa + inteligente ≥ 45%

OP2: Europa + verde ≥ 30%

OP3: Europa + interligada

OP4: Europa + social ≥ 25% (*)

OP5: Europa + próxima

Desenvolvimento Urbano Sustentável ≥ 6%

Clima ≥ 30% ≥ 37%

Mecanismo Interligar a Europa 10%

Concentração Temática 

Problema:

Flexibilidade limitada para adequar a dotação dos fundos às prioridades 
de política

(*) Mínimo de 2% para o combate à privação material    

Os instrumentos: ITI, DLBC, Outro tipo de instrumento

territorial centrado no desenvolvimento urbano sustentável -

vão poder mobilizar tipologias de intervenção de qualquer dos

outros 4 Objetivos de Politica…

OP5: Europa + próxima

Dimensão Territorial com maior visibilidade através do

objetivo 5 da política:

“Uma Europa mais próxima dos cidadãos, promovendo 

o desenvolvimento sustentável e integrado das zonas 

urbanas, rurais e costeiras e iniciativas locais” (mínimo 

de 6% do financiamento)

Os instrumentos: Outras abordagens Territoriais só vão poder 

mobilizar tipologias de intervenção do Objetivo de Politica 5
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5. Desafios para a dimensão 

Territorial

Estratégia 
EU2020

Acordo Parceria

Planos Ação Regionais

Estratégias de Especialização 
Inteligente (RIS3)

Estratégias Integradas de Desenvolvimento 
Territorial

Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU): 
Plano Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
Planos de Ação de Regeneração Urbana
Plano de Ação Integrado para Comunidades Desfavorecidas

Planos de Ação de Regeneração Urbana (Centros complementares)

Estratégia de 
Desenvolvimento Local

Supra 
Nacional

Nacional

Regional
NUTS II

Sub-
Regional
CIM
NUTS III

Municipal

Abordagem PT 2020
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Estratégia Escala Cobertura Responsabilidade

Planos Ação Regionais NUTS II Completa CCDR/AC

Estratégias de 
Especialização 
Inteligente (RIS3)

NUTS II Temática CCDR/Participação

Estratégias Integradas 
de Desenvolvimento 
Territorial

NUTS III Completa/? CIM

Estratégia de 
Desenvolvimento Local

Supra Concelhia Completa/? GAL

Plano Estratégico de 
Desenvolvimento 
Urbano (PEDU)

Municipal Temática Município

Como garantir a participação multinível? (como mobilizar os diferentes níveis)

Como gerir espectativas e ambições em competências difusas?  

Como garantir a integração multinível?
Como gerir valor acrescentado das políticas?
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Territórios de baixa densidade

Como diferenciar o 
que é diferente?

• (In) sustentabilidade das estratégias (credibilidade das políticas)

• Deficiente definição de competências entre os atores públicos

• Sobreposição de vários instrumentos com diferentes geografias

• Organização territorial e administrativa do Estado (Armadilha 
Territorial)

• Dificuldade para implementar uma geometria de contratos 
variável (tratar diferente o  que é diferente…)

• Tensão entre orientação estratégica e resultados financeiros

Principais restrições
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• Que papel assumir a dimensão do planeamento estratégico na 
conceção de instrumentos (programação operacional). (limitar às 
áreas de competência ou aos problemas?)

• Como assegurar a Capacitação de atores?

• Processos de governança multinível (como garantir a presença 
dos diferentes níveis na fase de construção de estratégias?)

• Que papel reservar às parcerias e aos processos de participação?

• Cultura de avaliação (como distinguir e premiar as boas 
práticas?)

Desafios Relevantes…

Desafios Relevantes…

• Necessidade das politicas rurais ponderarem a articulação
rural-urbano…

• Definir a Escala adequada para provisão de Serviços de
Interesse geral e de Coesão, capazes de garantir a qualidade
de vida da população…

• Descentralização CIM e Municípios… necessidade de
definição de áreas para a esfera de intervenção GAL…
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A forma e a intensidade da coordenação política
devem estar na agenda dos decisores ...

Precisamos políticas diferentes…
... com base nas necessidades, potencial e na
capacidade dos atores do território ...

Abordagem territorial integrada
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http://www.adcoesao.pt/

http://www.portugal2030.pt

antonio.ramos@adcoesao.pt

Obrigado


