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Resumo 

O presente estudo centra-se na estratégia Europa 2020, particularmente, nas 
suas sete iniciativas emblemáticas: União da Inovação, Agenda Digital, Política 
Industrial, Uma Europa Eficiente em termos de recursos, Juventude em 
Movimento, Novas Competências e Empregos e Plataforma Europeia contra a 
Pobreza. Este estudo propõe-se explorar a coerência de tais iniciativas com a 
política de coesão relativamente ao período de programação de 2014-2020, 
bem como a identificar formas de integrar as iniciativas emblemáticas no 
próximo Quadro Estratégico Comum. Servindo-se de um conjunto de estudos de 
caso pormenorizados, o relatório analisa com minúcia a experiência relativa à 
execução da Estratégia de Lisboa no contexto dos fundos estruturais. São 
apresentados roteiros detalhados para cada iniciativa emblemática, com 
indicação das ações a realizar, quando, como e por quem, numa perspetiva de 
curto, médio e longo prazos. Finalmente, o estudo adianta recomendações em 
matéria de execução das iniciativas emblemáticas através dos instrumentos da 
política de coesão.  
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LISTA DE ABREVIATURAS  
 

AG Autoridade de gestão 

AIP Avaliação do Impacto da Pobreza  

ALV Aprendizagem ao Longo da Vida 

ARL Autarquias Locais e Regionais 

AT Áustria 

AT Assistência técnica 

BERD Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento 

BMUKK Ministério Federal da Educação, da Arte e da Cultura (Áustria) 

Cat. Categoria 

CCI Estabelecimento de comunidades de conhecimento e inovação 

CE Comissão Europeia 

CO2 Dióxido de carbono 

CONV Convergência  

CPE Contratos públicos ecológicos 

CRE Competitividade Regional e Emprego 

CRES Centro de Recursos Renováveis 

CTE Cooperação territorial europeia 

CTF Cooperação transfronteiriça 

DG Direção-Geral 

DPI Direitos de propriedade intelectual 

DPS Desenvolvimento Económico e Coesão Social (Itália) 

DQA Diretiva-Quadro Água da UE 

DSM Documento estratégico para o Mezzogiorno 

DSPN Documento estratégico preliminar nacional (Itália) 

EEI Espaço Europeu de Investigação 

EFP Ensino e Formação Profissionais 

EHS Subsídios prejudiciais ao ambiente 

EIT Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia  

EM Estado-Membro 

EMCO Princípios comuns, Comité do Emprego 

ERIC Consórcio Europeu para uma Infraestrutura de Investigação 
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ESCO Classificação europeia de competências, aptidões e profissões 

ESFRI Fórum Europeu de Estratégias para Infraestruturas de Investigação 

ETEAN Fundo Helénico para o Espírito Empresarial e o Desenvolvimento 

EUA Estados Unidos da América 

EURES Serviço Europeu de Emprego 

EYD EPAE 

 

Programa operacional para a competitividade e o espírito 
empresarial (Grécia) 

EYE Erasmus para Jovens Empresários 

EYSED 
EN/KA 

Programa operacional para a energia, os recursos naturais e as 
alterações climáticas (Grécia) 

FC Fundo de coesão 

FE Fundos estruturais 

FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

FEAMP Fundo Europeu Marítimo e de Pescas 

FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEI Fundo Europeu de Investimento 

   FISCALIS Programa de cooperação da UE que permite que as administrações 
fiscais nacionais criem e troquem informações e conhecimentos 

FSE Fundo Social Europeu 

G20 Ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais das 20 
principais economias 

G8 Fórum para os governos das oito maiores economias do mundo 

HORIZONTE 
2020 

Horizonte 2020 – Programa de Investigação para o período 
2014-2020 [7PQ, PCI e o Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT)] 

I&D Investigação e Desenvolvimento 

I&D Investigação e Desenvolvimento 

ICH Investimento em Capital Humano 

IDT Investigação e desenvolvimento tecnológico 

IDTI Investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação 

IE Iniciativas emblemáticas 

IEMP Instrumento Europeu de Microfinanciamento «Progress» 

JASMINE Ação Comum para Apoiar as Instituições de Microfinanças na Europa 

JEREMIE Recursos Europeus Comuns para as Micro e as Médias Empresas  
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JESSICA Apoio Europeu Conjunto para o Investimento Sustentável em Zonas 
Urbanas 

LCA Avaliação do ciclo de vida 

LIFE+ Instrumento Financeiro para o Ambiente 

Mbps Milhões de bits por segundo 

MEECC 
Ministro do Ambiente, da Energia e das Alterações Climáticas 
(Grécia) 

MFPR Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos 

MIC Mecanismo a favor das PME inovadoras e de elevado crescimento 

Mil milhões  Mil milhões 

Mio. Milhão 

n.a. Não aplicável 

OI Organismos intermédios 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

ONG Organização não governamental 

ONU Organização das Nações Unidas 

OT Objetivos temáticos 

PAP-TIC Programa de apoio à política em matéria de tecnologias da 
informação e da comunicação 

PC Política de coesão 

PCI Programa-quadro de competitividade e inovação 

PE Parlamento Europeu 

PIB Produto Interno Bruto 

PIE Programa para o Espírito Empresarial e a Inovação 

PME Pequenas e médias empresas  

PNR Programa nacional de reforma 

PO Programa operacional 

POIN Programas operacionais inter-regionais 

PON Programas operacionais nacionais (Itália) 

POR Programa operacional regional 

PTE Pactos territoriais para o emprego 

QEC Quadro Estratégico Comum 

QP7 7.º Programa-Quadro de Investigação 

QREN Quadro de referência estratégico nacional 
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REA Relatório anual de execução 

RH Recursos humanos 

RSE Responsabilidade social das empresas 

RTE Redes transeuropeias 

SEPA Espaço Único de Pagamentos em Euro 

SER Sistemas de energia renovável 

SET Plano Estratégico para as Tecnologias Energéticas 

SK Eslováquia 

STC Secretariado Técnico Conjunto 

TFUE Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

TIC Tecnologias da informação e da comunicação 

TUE Tratado da União Europeia 

UE União Europeia 

UE-12 Estados-Membros que aderiram à UE em 2004 e 2007 

UE-15 Estados-Membros anteriores ao alargamento de 2004 
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SUMÁRIO EXECUTIVO  

Contextualização 

A estratégia Europa 2020 foi apresentada em 2010 e deve servir de base para a Europa no 
horizonte 2020. Esta estratégia inscreve-se no seguimento da Estratégia de Lisboa e 
pretende evitar os erros do passado. Juntamente com suas as sete iniciativas 
emblemáticas, a estratégia estabelece sinergias entre diferentes domínios temáticos e 
aborda níveis distintos. As iniciativas emblemáticas constituem linhas de ação em áreas 
temáticas como a inovação, a digitalização, a pobreza, o emprego, a indústria, a juventude 
e a eficiência dos recursos. Os domínios temáticos abarcam um vasto conjunto de áreas de 
intervenção tanto europeias quanto nacionais, relacionando-se com diferentes instrumentos 
europeus, muito em particular os instrumentos da política de coesão. 

A estratégia Europa 2020 vem substituir a Agenda de Lisboa. O impacto temático da 
Agenda de Lisboa encontra-se refletido em diversas políticas e diversos instrumentos da 
União Europeia. Contudo, a crise económica afetou claramente os pressupostos de base da 
agenda e, como tal, os seus objetivos não foram exequíveis. Porém, cabe perguntar se o 
fracasso se deveu exclusivamente à crise ou se a execução foi insuficiente desde o início. 
Uma avaliação recente 1  identificou vários desafios associados à Agenda de Lisboa, 
sobretudo a sua complexidade e o facto de não ser adotada pelos Estados-Membros. A 
elaboração dos programas da política de coesão, entre outros, pautou-se pelos 
denominados «códigos de Lisboa». Apesar de a «lisbonização» da política de coesão ter 
exercido um impacto significativo na afetação temática, o processo continuou a evidenciar 
lacunas em termos da participação ativa necessária por parte dos Estados-Membros. A 
abordagem temática no âmbito da política de coesão foi iniciada, de forma pioneira, pela 
Estratégia de Lisboa e contém lições importantes; existem êxitos e fracassos. 
 
A proposta atual da política de coesão para o período de programação de 2014-2020 está 
em elaboração e o Parlamento Europeu procura uma execução mais eficaz da estratégia 
Europa 2020 a nível europeu e, sobretudo, a nível dos Estados-Membros. Neste contexto, o 
Parlamento Europeu pretende um acompanhamento mais estreito das iniciativas nacionais 
através da observância do princípio da subsidiariedade. Para esse efeito, procederá à 
elaboração de uma proposta coerente relativa ao financiamento dos objetivos da estratégia 
Europa 2020 e à garantia do alinhamento das reformas políticas da Comissão Europeia com 
as iniciativas emblemáticas da estratégia Europa 20202.  
O recurso aos instrumentos da política de coesão visando a execução das iniciativas 
emblemáticas exige que seja conferida atenção às relações existentes entre elas. Todavia, 
a coerência entre a atual proposta da política de coesão e as iniciativas emblemáticas ainda 
é difusa. Relativamente a este aspeto, são necessários roteiros claros indicando de que 
modo os diferentes níveis de ação e os diferentes instrumentos podem ser um contributo 
para as iniciativas emblemáticas.  

                                                 
1  Comissão Europeia (2010), Documento de avaliação da Estratégia de Lisboa, documento de trabalho dos 

serviços da Comissão, SEC(2010),114 final, Bruxelas, 2.2.2010. 
2  Parlamento Europeu (2011), Políticas estruturais e de coesão para 2020: instrumentos para superar a crise, 

nota, Direção-Geral das Políticas Internas, Departamento Temático B: Políticas estruturais e de coesão, 
Bruxelas, novembro 2011. 
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As iniciativas emblemáticas e a sua respetiva execução ao nível das 
políticas europeias 

O estudo apresenta uma descrição geral das sete iniciativas emblemáticas e avança com 
possíveis meios de execução no quadro das políticas europeias e, sobretudo, dos 
instrumentos da política de coesão. A estratégia Europa 2020 introduz sete iniciativas 
emblemáticas: 
1. União da Inovação 

2. Uma Agenda Digital para a Europa 
3. Uma Política Industrial para a Era da Globalização 

4. Uma Europa eficiente em termos de recursos 

5. Juventude em Movimento 

6. Uma Agenda para Novas Competências e Empregos 

7. Plataforma Europeia contra a Pobreza 

As iniciativas emblemáticas são consentâneas com os objetivos e as metas da estratégia. 
Porém, a orientação temática das iniciativas emblemáticas reveste-se de um caráter 
multidimensional, contemplando diversos níveis de ação (níveis da União Europeia, do 
Estado-Membro, local e regional) para a consecução das metas conexas da estratégia 
Europa 2020. Determinadas iniciativas evoluíram a partir de projetos e programas 
anteriores e assentam numa base já existente (por exemplo, União da Inovação e Agenda 
Digital). Por essa razão as iniciativas emblemáticas referidas evidenciam um nível de 
maturidade muito significativo no que diz respeito à sua evolução e a documentação 
conexa apresenta planos de ação detalhados de melhoramento. Outras iniciativas estão 
menos desenvolvidas (por exemplo, Plataforma contra a Pobreza, Juventude em 
Movimento). Ambas estão orientadas para a dimensão social e, por isso, não estão dotadas 
do mesmo impulso económico que os temas mencionados anteriormente. Ademais, as 
iniciativas orientadas para a dimensão social denotam, em regra, uma maior dependência 
local e regional no tocante à sua execução, comparativamente aos temas da indústria e da 
inovação. O estudo faculta uma ficha informativa para cada iniciativa emblemática.  
A natureza multidimensional das iniciativas implica, em certa medida, sobreposições 
temáticas entre as diferentes linhas de ação. As iniciativas não contam com orçamentos 
próprios e a sua realização depende da eficácia da coordenação e gestão dos vários 
recursos financeiros. Ao analisar os documentos disponíveis sobre as iniciativas 
emblemáticas e a proposta atual da política de coesão, é particularmente evidente que esta 
não inclui de forma explícita as iniciativas emblemáticas, ao passo que os documentos de 
comunicação existentes indicam diversos instrumentos de apoio financeiro, 
designadamente o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo Social 
Europeu (FSE). Outros instrumentos políticos, muito em particular o 7.º Programa-Quadro 
(7PQ) e o sucessor Horizonte 2020, referem direta e exaustivamente as iniciativas 
emblemáticas relevantes. Não obstante, a realização das iniciativas emblemáticas depende 
fortemente do apoio financeiro que advém dos instrumentos da política de coesão.  
A proposta atual da política de coesão é praticamente omissa no que diz respeito às 
iniciativas emblemáticas. A proposta orienta-se ao longo de 11 Objetivos Temáticos, os 
quais abrangem os cinco fundos incluídos no quadro comunitário de apoio [Fundo de 
Coesão (FC), FEDER, FSE, Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), 
Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas (FEMP)]. Contudo, apesar de serem 
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importantes para as iniciativas emblemáticas, estes objetivos não contemplam os planos de 
ação propostos nas comunicações dessas iniciativas.  
Ao comparar os diferentes objetivos temáticos, os diferentes domínios para financiamento e 
a orientação temática das iniciativas emblemáticas, são obtidos os resultados que se 
seguem. Para as iniciativas emblemáticas «Agenda Digital», «União da Inovação» e 
«Política Industrial», o FEDER abrange um vasto leque de temas pertinentes, embora o seu 
papel no âmbito da «Europa eficiente em termos de recursos» seja menos claro. No que diz 
respeito aos fatores sociais, as iniciativas emblemáticas «Novas Competências e Empregos» 
e «Plataforma Europeia contra a Pobreza» estão associadas sobretudo ao FSE. A iniciativa 
«Juventude em Movimento», por seu turno, não tem tanto peso no FSE, sendo, todavia, 
abrangida por outros instrumentos exteriores à política de coesão, designadamente o 
programa de Aprendizagem ao Longo da Vida. O FEADER e o FEMP mencionam diretamente 
o contributo para a inovação, a melhoria da infraestrutura de TIC, a eficiência em termos 
de recursos, o apoio às PME e o desenvolvimento de competências. 

Exemplos da execução da Estratégia de Lisboa no período de 
programação atual 

No âmbito geral, a Estratégia de Lisboa teve repercussões no período de programação de 
2007-2013 em termos temáticos e do envolvimento dos níveis regional e local. O impacto 
mais significativo pode ser detetado nos programas-quadro nacionais de referência e nos 
programas operacionais. No âmbito do envolvimento das partes interessadas a nível central 
e regional, verificou-se que, na maioria dos casos, apenas o nível central participou na 
elaboração e execução dos temas relevantes para a Estratégia de Lisboa. O envolvimento 
dos domínios temáticos relacionados com a Estratégia de Lisboa foi mais tímido nos 
Estados-Membros onde os projetos de infraestruturas materiais são privilegiados ou foram 
herdados do período anterior. Os Estados-Membros com um determinado PIB/capita e uma 
longa história de adesão à União Europeia concentraram-se em projetos de natureza 
imaterial, mais consentâneos com a Agenda de Lisboa.  
A execução dos domínios temáticos relacionados com a Estratégia de Lisboa tem sido 
aceite como obrigatória na maioria dos casos, e as autoridades de gestão alinharam os 
orçamentos dos programas operacionais de formas mais ou menos arbitrárias. Em 
determinadas situações, procedeu-se à correspondência ex post dos códigos de Lisboa às 
estratégias existentes. O mesmo se aplica a alguns processos de programação que 
envolveram os níveis regional e local. As diferenças entre os que envolveram os 
intervenientes regionais nos processos de programação e aqueles que encararam essa 
participação como um fardo inevitável estão manifestamente relacionadas com 
Estados-Membros de administração descentralizada e Estados-Membros de administração 
centralizada, respetivamente. Outras diferenças são notórias em Estados-Membros onde a 
dimensão do país exige uma abordagem mais descentralizada.  
Verificam-se, igualmente, diferenças entre os projetos de infraestruturas materiais e 
projetos sociais e de inovação de índole imaterial. Enquanto os primeiros são geridos mais 
centralmente, os últimos são geridos a nível regional e local. A escolha entre uma execução 
central ou regional também é uma questão de eficiência; os Estados-Membros 
regionalizados por necessidade e não herança (por exemplo, em função da sua dimensão, 
como é o caso da Polónia) enfrentam este dilema de forma mais direta, registando 
diferentes níveis de êxito. Determinados domínios temáticos e políticas abrangentes (por 
exemplo, Agenda Digital) são distribuídos por programas operacionais nacionais e regionais 
e executados de forma heterogénea.  
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O processo de acompanhamento da execução da Estratégia de Lisboa não assumiu um 
caráter obrigatório e, por conseguinte, a dotação orçamental indicativa prevista não está 
refletida na maioria dos relatórios de execução anual. Na prática, alguns Estados-Membros 
utilizaram eficazmente os códigos no regime de prestação de informação. Contudo, as 
diferenças existentes na prestação de informação não permitem uma avaliação completa da 
«lisbonização».  
Os diferentes meios de execução dos projetos alinhados com a Estratégia de Lisboa 
comprovam que não é possível generalizar a boa nem a má execução. Contudo, os estudos 
de caso revelam que os projetos mais frutuosos apresentavam uma natureza coletiva. Na 
Suécia, o «A&O» é um dos cinco grupos temáticos nacionais do FSE que divulgam 
experiências resultantes dos projetos. O A&O é responsável pela compilação, análise e 
partilha de experiências associadas a projetos de aprendizagem no local de trabalho. O 
objetivo consiste em promover a importância da aprendizagem contínua no local de 
trabalho e junto das organizações de empregadores e responsáveis políticos.  
O programa irlandês para o mercado laboral «Equal at Work» (Igualdade no Local de 
Trabalho) tem incidido na reforma e elaboração de políticas e práticas de recursos humanos 
a fim de criar um mercado de trabalho mais equitativo e acessível. As medidas de ativação 
visam empregadores, produtores de serviços e grupos desfavorecidos (idosos, pessoas com 
deficiência, viajantes, famílias monoparentais, mulheres, minorias étnicas e refugiados) no 
âmbito dos quatro principais setores do emprego na Irlanda, designadamente o setor da 
saúde, o setor do governo local e público, o setor privado, bem como o extenso setor 
comunitário e voluntário. 
Na Polónia, nenhum projeto em particular foi escolhido para objeto do estudo de caso. Em 
contrapartida, a administração polaca esclareceu a execução geral do tópico da inovação, 
recorrendo a uma abordagem combinada do topo para a base (programa operacional 
centralizado) e da base para o topo (cada voivodato3 tem um programa de inovação) no 
quadro da execução do domínio temático.  
Os programas transfronteiras recorrem essencialmente a uma abordagem da base para o 
topo, contando com uma participação significativa dos intervenientes regionais e locais. 
Porém, os projetos transfronteiras enfrentam problemas distintos, tais como as barreiras 
linguísticas e culturais. Na maior parte dos casos, os projetos ditos imateriais são 
executados prestando apoio a diferentes interações económicas de índole transfronteira.  
Em determinadas situações ficou comprovado que o envolvimento de demasiados níveis 
administrativos pode constituir um entrave à criação profícua de projetos. Na Grécia, por 
exemplo, a gestão central evitou o envolvimento da administração local, fazendo com que 
os beneficiários participassem diretamente na execução de sistemas eficientes em termos 
de recursos. Muito provavelmente, esta abordagem poupou esforços consideráveis no plano 
administrativo.  
Apesar de diferentes em termos de orientação temática e gestão, os estudos de caso 
ilustram apenas uma pequena parte da execução da Agenda de Lisboa no quadro europeu. 
Ainda assim, é possível constatar, a partir desses mesmos estudos, que o processo de 
execução diz respeito não só ao projeto mas também ao ciclo de gestão do programa e ao 
contexto mais alargado.  
Porém, a recente crise financeira de 2008 exerceu um impacto profundo no período atual 
de programação 2007-2013. Considerando que a Agenda de Lisboa foi concebida antes de 
2008, determinados aspetos acabaram por ter um caráter inadequado e supérfluo durante 
o período de crise. Não obstante o facto de a Agenda de Lisboa ter evoluído na direção 

                                                 
3  Área administrativa na Polónia. 
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certa, esta apresentava insuficiências no âmbito da sua execução, e, nesse sentido, os 
Estados-Membros encararam o exercício como tendo pouco valor prático.  

Roteiros para as Iniciativas Emblemáticas 

A fim de apresentar uma via de execução para as iniciativas emblemáticas, estas foram 
sujeitas a um roteiro universal, precisando, em cada caso específico, quem faz o quê, em 
que nível, quando e como. Procedeu-se à elaboração de quadros pormenorizados para cada 
iniciativa emblemática, não havendo, contudo, uma abordagem de execução comum. 
Determinadas iniciativas emblemáticas preveem esforços consideráveis a nível da UE a 
curto prazo (por exemplo, «Agenda Digital» e «Política Industrial»), ao passo que outras 
operam a nível do Estado-Membro com atividades de médio a longo prazo (por exemplo, 
«Plataforma Europeia contra a Pobreza»).  
A caracterização de uma ação como sendo de curto, médio ou longo prazo depende do 
próprio Estado-Membro e das estruturas de governação respetivas. As ações 
implementadas a curto prazo em regiões mais desenvolvidas são amiúde questões de longo 
prazo em regiões menos desenvolvidas. Pelo contrário, ao considerar os fundos e os 
instrumentos políticos, é visível um padrão bastante universal. Enquanto o Horizonte 2020 
corresponde a um instrumento relativamente universal que se afigura importante para 
quase todas as iniciativas emblemáticas, outros instrumentos centram-se em atividades 
específicas. Na esfera da política de coesão, é possível identificar uma divisão clara das 
tarefas. O FEDER abrange os fatores materiais (ou seja, as infraestruturas físicas) ao passo 
que o FSE cobre os elementos imateriais (ou seja, recursos humanos e competências). O 
FEADER e o FEP complementam o FEDER nos seus domínios respetivos e o fundo de coesão 
assume responsabilidade em relação a determinados fatores materiais, se for caso disso, 
sobretudo no âmbito da iniciativa emblemática «Uma Europa eficiente em termos de 
recursos». 
Contudo, cada roteiro contempla atividades a nível europeu, do Estado-Membro, regional e 
local. As atividades são enumeradas pormenorizadamente e agrupadas entre 
Estados-Membros dominados por regiões desenvolvidas e em transição e Estados-Membros 
dominados por regiões menos desenvolvidas. Os seguintes parágrafos resumem os 
roteiros.  
A iniciativa emblemática «União da Inovação» visa prestar apoio a políticas de 
investigação, desenvolvimento e inovação em domínios como as alterações climáticas, a 
energia e a eficiência dos recursos, a saúde e as transformações demográficas. Esta 
iniciativa deve proporcionar sinergias entre as várias políticas e os vários instrumentos a 
nível da Europa e do Estado-Membro. Diferentes instrumentos europeus estão implicados 
(por exemplo, o Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento, o programa 
de Aprendizagem ao Longo da Vida, o FEDER, o FSE, etc.), sobretudo neste domínio 
temático, embora os Estados-Membros estejam igualmente dotados de políticas e 
programas nacionais e regionais associados a este domínio. Esta iniciativa emblemática 
oferece ainda a oportunidade de criar um quadro de inovação unificado, todavia, esta deve 
estabelecer um compromisso entre a prossecução da coesão e a promoção da excelência. 
Por um lado, a competitividade mundial aumenta e, por outro, o financiamento público é 
escasso e o ambiente operacional, fragmentado. A nível da UE, é possível identificar um 
conjunto alargado de ações a curto prazo destinadas a definir e a normalizar o quadro de 
inovação unificado, bem como a lançar mecanismos específicos de apoio (por exemplo, no 
tocante à mobilidade dos investigadores). Estas atividades contribuem para a coerência e o 
desempenho a médio prazo, conduzindo, a longo prazo, ao melhoramento do Espaço 
Europeu de Investigação. Não são necessários novos avanços a nível dos Estados-Membros 
nem tão-pouco a níveis local e regional; na realidade, é premente instituir medidas firmes e 
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coerentes que melhorem as estruturas existentes, o ajustamento e a coordenação dos 
instrumentos e o reforço da infraestrutura de investigação. 
A iniciativa emblemática «Agenda Digital» tem por objetivo apoiar o Mercado Único 
Digital através do melhoramento de aplicações interoperáveis e de acesso rápido e 
ultrarrápido à Internet. Tal inclui o acesso de banda larga para todas as regiões na Europa 
até 2013, o aumento das velocidades de Internet (30 Mbps ou superior) até 2020 e a 
ligação à Internet com uma velocidade superior a 100 Mbps, para mais de 50 % dos 
agregados familiares europeus. A iniciativa emblemática centra-se no melhoramento, em 
larga escala, dos fatores materiais (hard) e imateriais (soft) relativos às TIC. O potencial de 
um quadro de mercado único para as TIC e o impulso significativo conferido às TIC pelo 
mercado são fortes determinantes do sucesso relacionado com esta iniciativa. Por outro 
lado, a orientação de mercado poderá igualmente conduzir a deficiências do mercado, o 
que exigirá algum tipo de intervenção pública. Tal é particularmente verdade na UE-12, que 
evidencia amiúde uma ausência de infraestruturas de base suficientes na sua rede de TIC. 
A nível da UE, está previsto, a curto prazo, o desenvolvimento de um quadro legal e 
processual, incluindo diretrizes para os Estados-Membros. Esta ação conduzirá à instituição 
de agências europeias capazes e à definição de uma rede interoperável e transfronteiras a 
médio prazo, bem como à governação eletrónica em toda a Europa. No que diz respeito aos 
níveis local, regional e dos Estados-Membros, os esforços vão no sentido da melhoria das 
competências de TIC a curto e médio prazo, bem como do reforço da infraestrutura a 
médio e longo prazo. 
A iniciativa emblemática «Uma Política Industrial para a Era da Globalização» visa os 
aspetos relacionados com a economia, as empresas e a população ativa, tendo em linha de 
conta a inovação, a eficiência em termos de recursos, o ambiente empresarial, o mercado 
único e o reforço do apoio às PME. Todavia, este vasto leque temático pode conduzir a uma 
perda de enfoque, sendo que a competitividade entre os Estados-Membros, a ausência de 
coordenação e o agravamento das disparidades existentes podem prejudicar igualmente a 
eficácia desta iniciativa. A nível da UE, o desenvolvimento de uma política industrial a curto 
prazo constitui a pedra basilar, acompanhada dos regulamentos e diretrizes conexos. Numa 
perspetiva de médio a longo prazo, a abordagem horizontal à política industrial, o reforço 
das normas da UE e a promoção da eficiência de recursos são encarados como desafios 
primordiais.  
A nível local, regional e dos Estados-Membros, o objetivo visado de curto a médio prazo, no 
que diz respeito às PME, é o desenvolvimento de competências, a redução do ónus 
administrativo e a garantia de um ambiente operacional estável e fiável. A reestruturação 
das indústrias e a promoção da eficiência dos recursos são mencionadas a médio prazo, 
enquanto a utilização da telemática e a criação de redes eficazes de transporte e logística 
são questões de longo prazo.  
A iniciativa emblemática «Uma Europa eficiente em termos de recursos» contempla 
um leque muito alargado nos domínios da eficiência de recursos e da proteção ambiental 
que remete para a totalidade de programas e políticas a níveis europeu e nacional, frisando 
o caráter horizontal do tópico. Porém, esta dimensão horizontal implica que a eficiência e a 
eficácia só serão alcançadas através de uma execução europeia. A indústria «verde» da UE, 
que evidencia um rápido crescimento, pode ser um bem mundial poderoso. Paralelamente, 
a concorrência industrial globalizada coloca a indústria europeia perante produtos de baixo 
preço e normas ambientais pouco exigentes, o que torna difícil a adoção de alterações 
jurídicas rigorosas no domínio da eficiência de recurso. A nível da UE, está prevista uma 
extensa lista de atividades a curto prazo, abrangendo a formulação de novas visões e 
estratégias (por exemplo, em matéria de biodiversidade), a revisão das políticas existentes, 
a implementação operacional através de instrumentos financeiros, estruturas e disposições 
de acompanhamento, entre outros. A médio prazo, a criação de instrumentos concretos é 
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analisada (por exemplo, a Avaliação do Ciclo de Vida, rotulagem ecológica, Contratos 
Públicos Ecológicos e outros), contribuindo para o apoio a longo prazo da investigação, a 
introdução de instrumentos baseados no mercado e a abolição de subsídios 
contraproducentes. A níveis local, regional e do Estado-Membro, o objetivo a curto prazo 
consiste, quando necessário, na conclusão do enquadramento jurídico e administrativo, o 
que propicia a execução efetiva de ações muito específicas a médio e longo prazo (por 
exemplo, eficiência energética em edifícios, desenvolvimento de tecnologias de 
armazenamento, introdução de incentivos fiscais, etc.). 

A iniciativa emblemática «Juventude em Movimento» aborda o elevado desemprego 
jovem e apresenta sugestões em matéria de mobilidade académica e profissional e de 
facilitação da entrada no mercado de trabalho. Contudo, o benefício evidente que decorre 
da coordenação e harmonização das políticas e dos sistemas dos Estados-Membros fica de 
alguma forma comprometido pelo extenso prazo necessário para que os investimentos no 
domínio da educação deem frutos. A ligação ao mercado de trabalho local e a «fuga de 
cérebros», por seu turno, podem constituir obstáculos adicionais. A nível da UE, o desafio a 
curto prazo reside na definição de uma agenda de modernização da educação a ser levada 
a cabo, a médio prazo, pelos programas adequados (por exemplo, Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus). A níveis local, regional e do 
Estado-Membro, pretende-se a melhoria imediata da entrada no mercado de trabalho, 
sendo que os investimentos em infraestrutura e recursos humanos e a criação de quadros 
de qualificação a médio prazo devem contribuir para melhores resultados no domínio da 
educação e a redução das taxas de desistência a longo prazo.  
A iniciativa emblemática «Novas Competências e Empregos» está intimamente 
relacionada com a «Juventude em Movimento», embora as suas atenções estejam 
centradas na formação profissional que tem por objetivo uma educação orientada pela 
procura e a aprendizagem no local de trabalho. A principal preocupação reside na 
correspondência das competências à procura do mercado de trabalho e a respetiva 
harmonização no quadro da UE. As competências nacionais constituem um impedimento 
grave neste domínio. Uma vez que as administrações nacionais podem evidenciar uma 
certa morosidade ou debilidade na adaptação às necessidades das empresas, sempre em 
rápida mutação, a ênfase conferida às abordagens de aprendizagem no local de trabalho é 
justificada. No quadro da UE, os esforços envidados a curto prazo vão no sentido da revisão 
das diretivas e políticas pertinentes, sendo que, a médio prazo, está prevista a criação do 
Fundo de Integração para nacionais de países terceiros. A níveis local, regional e do 
Estado-Membro, nos quais decorrem as atividades mais importantes, as administrações 
devem concentrar-se, a médio prazo, na melhoria das competências, nos investimentos em 
infraestruturas e no apoio ao trabalho por conta própria e ao espírito empresarial. A médio 
e longo prazo, a tónica muda para programas específicos de formação e competências e os 
quadros de aprendizagem ao longo da vida. A criação de quadros de «flexigurança» é 
referida como uma matéria de longo prazo.  
A iniciativa emblemática «Plataforma Europeia contra a Pobreza» visa colmatar a 
disparidade entre riqueza e pobreza (o desemprego subjacente) em toda a Europa. O 
principal objetivo consiste em dar visibilidade ao problema da pobreza, a fim de contribuir 
para um debate informado sobre o assunto. A ausência de dados adequados para 
fundamentar as considerações teóricas é abordada. Todavia, este domínio não está isento 
de problemas e os Estados-Membros demonstram, por diversas razões, ora falta de 
capacidade ora de vontade para executar as atividades necessárias. A nível da UE, o 
fomento, a curto prazo, da investigação baseada em dados comprovados é uma condição 
sine qua non, que deverá conduzir ao apoio, a médio prazo, das iniciativas e parcerias no 
âmbito da economia social. A níveis local, regional e do Estado-Membro, nos quais 
decorrem as atividades mais importantes, as administrações devem concentrar-se, a curto 
prazo, na melhoria das políticas e da coordenação, contando com o apoio da investigação 
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baseada em dados comprovados a médio prazo, o que, a longo prazo, dará lugar à gestão 
eficiente da migração e à flexibilidade da educação e da formação. 

Principais conclusões e recomendações 

A análise das diferentes características da execução das iniciativas emblemáticas revela que 
as iniciativas foram delineadas com o objetivo de orientar melhor a execução da estratégia 
Europa 2020. Contudo, este objetivo tem sido ignorado no contexto da política de 
desenvolvimento. Com base nos resultados do estudo, são propostas as recomendações 
que se seguem no sentido de uma melhor integração das iniciativas emblemáticas nos 
instrumentos de intervenção e da garantia de uma harmonização coerente ao longo do 
próximo período de programação. As lições retiradas a partir da execução da Agenda de 
Lisboa devem resultar em melhorias na futura estratégia de execução.  

A «lisbonização» do atual período de programação de coesão a nível da União 
Europeia 

A Agenda de Lisboa foi uma estratégia essencialmente do topo para a base que 
apresentava lacunas em termos de participação ativa por parte dos Estados-Membros. 
Como tal, é necessário traduzir os conceitos estratégicos e abstratos em projetos realistas 
que possam ser entendidos e adotados a nível local. Este ponto é crucial tanto para a 
programação quanto para a consulta, mas também para a execução, permitindo uma 
orientação mais fácil dos organismos e beneficiários do programa. As ideias de projetos 
devem ser de índole indicativa, dotando os intervenientes da capacidade necessária para 
planear as suas intervenções, apoiando, ao mesmo tempo, o desempenho dos menos 
capazes. O enquadramento de apoio a nível do PO também provou ser um investimento útil 
que permite atividades de assistência e orientação a nível local.  

1. Atualmente, as estratégias europeias continuam a ser consideradas irrealistas e não 
aplicáveis. Afigura-se necessário traduzir as estratégias e os conceitos europeus em 
ações inteligíveis e aplicáveis que possam ser adotadas nos níveis local e regional.  

2. As autoridades de gestão integraram os códigos de afetação no sistema de 
acompanhamento. Neste momento, esses códigos são utilizados como indicadores 
padrão. Com o intuito de gerar valor acrescentado com base no «efeito de 
aprendizagem», seria útil manter a funcionalidade do código de afetação para futuras 
dotações visando a consecução das metas da Europa 2020. 

  
3. É recomendado que as disposições sejam introduzidas para uma «automatização» 

entre a evolução da execução do programa (expressa no desempenho financeiro) e a 
alteração do «indicador de afetação». Desde 2007-2013, os programas designaram 
códigos de afetação a «nível das medidas» e seria conveniente introduzir uma chave de 
contribuição percentual por medida, calculando automaticamente a evolução dos 
códigos de afetação no que diz respeito à evolução financeira. As revisões posteriores 
do programa podem ser facilmente introduzidas quer a nível das medidas quer a nível 
das chaves da contribuição percentual. Tal abordagem proporcionará uma imagem da 
realidade adequada ao objetivo praticamente sem ónus administrativo, o que constitui 
uma preocupação constante entre as autoridades de gestão e os seus departamentos 
de acompanhamento.  

4. A garantia da consistência entre os instrumentos europeus e nacionais deve incluir a 
gestão de sinergias entre os diferentes instrumentos em vigor. 
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A execução das iniciativas emblemáticas através dos instrumentos da política de 
coesão 

A estratégia Europa 2020 formulou as iniciativas emblemáticas a fim de atrair um 
envolvimento mais ativo por parte dos Estados-Membros. Porém, esta abordagem ainda 
não alcançou os Estados-Membros. Esta situação não mudará sem uma execução 
consistente dos instrumentos europeus de financiamento.  

Recomendações – nível europeu 

5. Atendendo ao facto de as iniciativas formarem uma parte central da estratégia Europa 
2020, a ausência de ajustamento e coordenação entre a política de coesão e a 
estratégia Europa 2020 deve ser resolvida.  

6. As iniciativas emblemáticas devem estar posicionadas de modo a que os 
representantes dos Estados-Membros a todos os níveis estejam cientes da sua 
existência.  

7. A coesão territorial deve ser contemplada no momento da elaboração de roteiros para 
as iniciativas emblemáticas e na execução das mesmas.  

8. A harmonização da política de coesão com a estratégia Europa 2020 exige não só a 
afetação de fundos da política de coesão às iniciativas emblemáticas, mas também a 
garantia de condições adequadas em termos de enquadramento. A lógica da 
intervenção da política de coesão deve incidir no domínio da alteração regulamentar e 
estrutural, bem como no reforço da capacidade. 

9. A coerência entre as iniciativas emblemáticas e o FEDER e FSE deve ser delineada e 
especificada nos regulamentos gerais dos instrumentos da política de coesão. 

10. Os indicadores definidos para a avaliação dos fundos estruturais têm de traduzir os 
objetivos das iniciativas emblemáticas. 

11. A duplicação de processos e obrigações de prestação de informações deve ser evitada 
e a transparência deve ser garantida. 

Recomendações – nível do Estado-Membro 

12. Na definição dos programas operacionais, a afetação deve estar claramente em 
conformidade com as linhas de ação das iniciativas emblemáticas.  

13. Os Estados-Membros devem considerar os objetivos e as metas das iniciativas 
emblemáticas durante a elaboração dos respetivos contratos de parceria.  

14. Uma vez que as considerações relacionadas com as iniciativas emblemáticas nos 
contratos de parceria e os programas operacionais decorrentes não resultaram na 
concretização de fundos adicionais ou qualquer outro tipo de bónus, a introdução de 
incentivos em prol dos Estados-Membros deve ser contemplada. Desta forma permitir-
se-á que a integração das iniciativas emblemáticas vá além das palavras ou do simples 
acompanhamento dos códigos de intervenção relevantes. Eventualmente, os projetos 
que definem linhas de ações e remetem para uma das iniciativas emblemáticas devem 
ser encorajados, ao invés de «projetos normalizados de infraestruturas materiais». 
Esta situação verifica-se sobretudo nos Estados-Membros da UE-12. 
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A participação do Parlamento Europeu no processo de execução 
O Parlamento Europeu pode desempenhar um papel importante nas fases iniciais das ações 
que definem o quadro de execução das iniciativas emblemáticas. Tal aplica-se aos temas 
identificados nos roteiros (por exemplo, ações de curto a médio prazo a nível da UE com 
atividades sobretudo de tipo A e ocasionalmente de tipo C) e ao formato das consultas para 
a versão definitiva dos regulamentos relativos aos fundos estruturais.  
15. O Parlamento Europeu deve assegurar o alinhamento do financiamento da política de 

coesão com as atividades especificadas nos roteiros, bem como o acompanhamento da 
execução das várias etapas que constam dos roteiros no plano nacional. 

16. Em função da complexidade e abrangência temática das iniciativas emblemáticas, é 
recomendado um acompanhamento exaustivo da evolução conseguida (por exemplo, 
através de um mapa mental em torno das comunicações sobre as iniciativas 
emblemáticas, indicando documentos anteriores e posteriores). De momento, esta 
ação pode apresentar um caráter elementar, visando a elaboração de documentação de 
apoio. Contudo, a curto e médio prazo, deve adquirir uma maior sofisticação através da 
recolha de novos elementos, ou seja, a revisão de regulamentos e novas estratégias a 
nível da UE cuja elaboração deveu-se às iniciativas emblemáticas, etc. O 
acompanhamento em causa pode ser estruturado verticalmente, consoante os temas 
das iniciativas emblemáticas (abordando a visibilidade e a compreensão) ou 
horizontalmente, de acordo com o tipo de «produtos» visados (por exemplo, políticas, 
regulamentos, estruturas, supervisão, etc., abordando a eficiência e a coordenação). 

17. À semelhança do acompanhamento das iniciativas emblemáticas, os contributos 
temáticos de grupos de trabalho ou comités devem ser contemplados. Nesse caso, a 
estrutura vertical centrada na componente temática pode ser gerida mais facilmente 
através da constituição de grupos de trabalho específicos com os conhecimentos 
especializados necessários. 

 

A participação dos níveis local e regional 

A participação dos níveis local e regional na execução não está limitada às administrações 
regionais e locais. Em determinados casos, outros intervenientes podem ser os parceiros 
mais adequados para a utilização eficaz e eficiente do apoio financeiro europeu. Não 
obstante, os níveis local e regional devem compreender a perspetiva mais geral do 
programa.  

Recomendações – nível europeu 

18. Incluir sugestões indicativas e concretas na documentação de apoio que acompanha os 
regulamentos para ações a realizar pelas autoridades regionais e locais. É possível 
partir do princípio de que a maioria das autoridades regionais e locais não têm a 
capacidade ou a motivação para participar na estratégia de alto nível das iniciativas 
emblemáticas, sobretudo tendo presente que não está previsto qualquer financiamento 
adicional. Como tal, quanto mais fáceis forem de acompanhar e mais próximas 
estiverem do «nível local», maior será o potencial de adoção das sugestões indicativas. 

Recomendações – nível do Estado-Membro 

19. Reforço do desenvolvimento dos pactos territoriais entre as autoridades regionais e 
locais, a fim de melhorar a execução dos contratos de parceria. 
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20. As autoridades locais e regionais não estão suficientemente envolvidas na execução da 
estratégia europeia e, em vários casos, é necessária uma transferência mais eficaz e 
exaustiva do saber-fazer. Mais uma vez, os Estados-Membros são responsáveis pela 
garantia de uma transferência contínua do saber-fazer.  

21. Incluir as autoridades regionais e locais nos processos de programação e consulta de 
forma exequível, gerando respostas mais significativas. Apresentar ações concretas de 
natureza indicativa e conseguir a sua aprovação ou explorar pareceres alternativos, ao 
invés de as envolver em discursos políticos de alto nível ou apresentar cenários 
garantidos ou sem margem para negociação.  

22. Fomentar o intercâmbio de experiências e a divulgação de boas práticas, facultando 
instruções fáceis e faseadas para a execução das ações pertinentes da estratégia 
Europa 2020, contando com o apoio dos serviços de assistência. 

 


