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Estratégia Europa 2020
ESTRATÉGIA EUROPA 2020
CRESCIMENTO
INTELIGENTE

CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEL

CRESCIMENTO
INCLUSIVO

Portugal

2020
Que
intervenções?

Que
prioridades?
Que
investimentos?

Metas de Portugal

INCLUSIVO

SUSTENTÁVEL

INTELIGENTE

Objetivo

Reforço da I&D e
da Inovação
Mais e Melhor
Educação

Clima e Energia

Aumentar o
Emprego
Combate à
Pobreza e às
Desigualdades
Sociais

Indicador

Meta

2013

2,7% 3,3%

1,5%

Taxa de abandono escolar precoce e
formação na população (18-24 anos)

10%

19,2%

% de diplomados entre os 30-34 anos que
tenham completado o ensino superior ou eq.

40%

29,2%

+1%

12%

31%

24,6%

Eficiência Energética (ganho % no consumo
de energia primária face a 2005

20%

24,6%

Taxa de emprego (população 20-64 anos

75%

65,6%

Pessoas em risco pobreza/ exclusão social
(variação face a 2008)

- 200
mil

-92
mil

Investimento em I&D em % do PIB

Emissões de Gases de Efeito de Estufa (∆%
face a 2005 em emissões não CELE)
% Energias renováveis no consumo de
energia final

Orçamento
FEDER

10,8 mil M€

FSE

7,5 mil M€

F Coesão

2,9 mil M€

FEADER

4,1 mil M€

FEAMP

0,4 mil M€

IEJ

0,2 mil M€

25,8 mil milhões de euros

Linhas Orientadoras


Participação dos atores



Criação de riqueza e de emprego



Princípio da subsidiariedade



Focalização nos resultados



Concentração num número limitado de prioridades



Apoio e estímulo aos empreendedores e ao investimento



Incentivo e estímulo à cooperação e à integração entre atores



Coordenação e integração de intervenções e de financiamentos
(incluindo com Programas como o Horizonte 2020 ou Europa Criativa)



Otimização da utilização, dos efeitos e dos impactos dos recursos
financeiros públicos



Simplificação de procedimentos

Condicionalidades Ex Ante
Condições que os Estados-membros devem cumprir,
Em caso de incumprimento a Comissão pode suspender os pagamentos
CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES TEMÁTICAS

Exemplos de algumas condicionalidades
Existência de uma estratégia de especialização inteligente nacional ou regional
Existência de um plano plurianual para a orçamentação e definição das prioridades de
investimento para as Infraestruturas de investigação e inovação
Existência de um quadro político estratégico para o crescimento digital
Ações específicas para apoiar a promoção do espírito empresarial, tendo em conta o Small
Business Act (SBA).
Existência de um ou mais planos ou quadros globais para o investimento nos transportes
em conformidade com o quadro institucional do Estado-Membro
Existência de um quadro político estratégico para reforçar a eficácia administrativa dos
Estados-Membros, incluindo a reforma da administração pública

Domínios Prioritários
Principais Constrangimentos

DOMÍNIOS
PRIORITÁRIOS

Perfil de especialização produtiva
Competências e estratégias das PME

COMPETITIVIDADE E
INTERNACIONALIZAÇÃO

Condições de contexto à atividade empresarial
Desemprego , em particular, desemprego estrutural

Segmentação do mercado de trabalho

INCLUSÃO SOCIAL E
EMPREGO

Níveis de pobreza monetária e de exclusão social
Nível de qualificação de jovens e adultos
Qualidade e eficiência do sistema de educação/formação

CAPITAL HUMANO

Ajustamento das qualificações com o mercado de trabalho
Elevada intensidade energética da economia

Ineficiências na utilização e gestão de recursos
Vulnerabilidades face a riscos naturais e tecnológicos
Debilidades na proteção dos valores ambientais

SUSTENTABILIDADE E
EFICIÊNCIA NO USO DE
RECURSOS

Domínios Prioritários
DOMÍNIOS
PRIORITÁRIOS

COMPETITIVIDADE E
INTERNACIONALIZAÇÃO

INCLUSÃO SOCIAL E
EMPREGO

Programas
Temáticos

+

CAPITAL HUMANO

Programas
Regionais
SUSTENTABILIDADE E
EFICIÊNCIA NO USO DE
RECURSOS

Arquitetura do Portugal 2020
Regulamento CE n.º 1303/2013 define:
PRIORIDADES DE
INVESTIMENTO (PI)

OBJETIVOS
TEMÁTICOS (OT)

PO
COMPETITIVIDADE E
INTERNACIONALIZAÇÃO

OT11
OT4
OT10

OT 8
OT 3
OT2

OT12
OT1 OT7
OT6
OT9 OT5

De acordo com os
constrangimentos e
objetivos, cada
Programa aciona um
conjunto de
objetivos temáticos e
prioridades

Arquitetura do PO CI

OT 2 - Melhoria do
acesso às TIC, bem como
a sua utilização e a sua
qualidade

1.2. Promoção do investimento das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de I&D e o setor do ensino superior, em especial a promoção do
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social, eco inovação e aplicações de interesse público, no estímulo
da procura, em redes, clusters e inovação aberta através da especialização
inteligente, apoio à investigação tecnológica aplicada, linhas piloto, ações de
validação precoce de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção, em especial no que toca às tecnologias facilitadoras
essenciais e à difusão de tecnologias de interesse geral;

2.3. Reforço das aplicações de TIC na administração em linha,
aprendizagem em linha, infoinclusão, cultura em linha e saúde
em linha
3.1. Promoção do espírito empresarial facilitando nomeadamente o
apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
criação de novas empresas, designadamente através de viveiros de
empresas

OT 3 - Reforço da
competitividade das PME

3.2 Desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização
3.3. Apoio à criação e alargamento de capacidades avançadas de
desenvolvimento de produtos e serviços

EIXO Ii

OT 1 - Reforço da
investigação, do
desenvolvimento
tecnológico e da
inovação

EIXO I

1.1. Reforço da infraestrutura de investigação e inovação (I&I) e da
capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e a promoção de
centros de competência, nomeadamente os de interesse europeu;

OT 11 - Reforço da
capacidade
institucional das
autoridades públicas
e das partes
interessadas e da
eficiência da
administração
pública

7.1. Apoio ao espaço único europeu de transportes multimodais,
mediante o investimento na rede transeuropeia de transportes
7.3. Desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transportes
ecológicos e baixo teor de carbono, incluindo as vias navegáveis
interiores e o transporte marítimo, os portos e as ligações multimodais

EIXO IV

OT 7 - Promoção dos
transportes
sustentáveis e
eliminação dos
estrangulamentos
nas principais redes
de infraestruturas

8.5. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

7.4. Desenvolvimento e reabilitação de sistemas ferroviários
abrangentes, de elevada qualidade e interoperáveis e promoção de
medidas de redução do ruído

11.1. Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência
das administrações e dos serviços públicos, a fim de realizar
reformas, legislar melhor e governar bem

EIXO V

OT 8 - Promoção da
sustentabilidade e da
qualidade do
emprego e apoio à
mobilidade dos
trabalhadores

EIXO III

Arquitetura do PO CI

EIXO I

Competitividade e Internacionalização
Conhecimento Científico
REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DA INOVAÇÃO

Transferência de Conhecimento
I&D Empresarial
Inovação Não PME

EIXO II

Empreendedorismo
REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DAS PME
INCLUINDO A REDUÇÃO DE CUSTOS PÚBLICOS DE
CONTEXTO

Internacionalização
Qualificação e Inovação (PME)

EIXO III

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DA
QUALIDADE DO EMPREGO

Formação Profissional

EIXO IV

PROMOÇÃO DE TRANSPORTES SUSTENTÁVEIS E
ELIMINAÇÃO DOS ESTRANGULAMENTOS NAS
PRINCIPAIS REDES DE INFRAESTRUTURAS

Transportes (ferrovia, portos…)

EIXO V

TIC na Administração Pública

REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DAS
AUTORIDADES PÚBLICAS E DAS PARTES
INTERESSADAS E DA EFICIÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Capacitação e requalificação da
Administração Pública

Competitividade e Internacionalização
PRINCIPAIS
INSTRUMENTOS
TIPO DE APOIOS
SISTEMAS DE INCENTIVOS

RESULTADOS
APOIO REEMBOLSÁVEL

AÇÕES COLETIVAS
APOIO NÃO
REEMBOLSÁVEL
INSTRUMENTOS
FINANCEIROS

RESULTADOS

PORTUGAL
+ competitivo + inclusivo + sustentável

Mais informações em:

http://www.pt-2020.pt

Obrigada pela atenção.
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