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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER) e ao Fundo de Coesão COM (2018)0372 estabelece 
o quadro para o FEDER e o Fundo de Coesão durante o período de 2021-2027.

Prevê uma concentração do financiamento num conjunto de prioridades e estabelece uma lista 
de objetivos temáticos coerentes com essas prioridades e incentiva a programação integrada. 

O objetivo do presente parecer é atender às questões descuradas pela proposta, como, por 
exemplo, as indústrias criativas, a cultura, a juventude e o desporto.

A ausência de uma referência específica à cultura nos regulamentos juridicamente 
vinculativos é um dos principais obstáculos à promoção dos investimentos culturais. Por 
conseguinte, é necessária uma abordagem mais ambiciosa, que tenha em conta o artigo 167.º, 
n.º 4, do TFUE, nos termos do qual «na sua ação ao abrigo de outras disposições dos 
Tratados, a União terá em conta os aspetos culturais.» O relator salienta que o pleno potencial 
da cultura e o seu papel no apoio e promoção do desenvolvimento económico, da inclusão 
social e da coesão devem ser reconhecidos. 

Infelizmente, a proposta de regulamento em discussão refere-se ao património cultural, mas 
ignora a cultura como um todo. Não faz qualquer referência à contribuição da cultura para o 
desenvolvimento local e regional, apesar da sua estreita ligação às questões de educação, 
inclusão social e inovação. O contributo multiforme da cultura para a educação e a 
aprendizagem, através do desenvolvimento de competências e do saber-fazer, para o 
desenvolvimento económico, graças às indústrias criativas e às artes, e para a inclusão social, 
combatendo a marginalização de comunidades, justifica a inclusão de uma referência 
específica à cultura na proposta de sistemas de objetivos temáticos. Além disso, é crucial 
identificar medidas específicas e reservar recursos para projetos, como, por exemplo, 
incubadoras, infraestruturas digitais (por exemplo, banda larga) e infraestruturas incorpóreas 
para organismos educativos, culturais e de investigação, tendo em conta que os projetos 
relacionados com a cultura foram responsáveis por, pelo menos, 11 mil milhões de EUR da 
despesa da política de coesão durante os períodos de programação de 2007-2013 e 2014-2020.

Finalmente, aquando da avaliação dos projetos e dos seus resultados, deve ser utilizada uma 
gama mais vasta de indicadores, para reforçar uma abordagem centrada no desempenho e 
orientada para os resultados. O relator propõe, por conseguinte, a introdução de um novo 
conjunto de indicadores para projetos de infraestruturas nos sítios turísticos, culturais e 
naturais, que permita captar melhor o aumento das visitas aos sítios apoiados.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A promoção dos direitos da 
criança, tal como consignada na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança, é um objetivo 
explícito das políticas da União (artigo 3.º 
do TUE). A UE e os Estados-Membros 
devem utilizar o FEDER de modo 
adequado para apoiar ações que 
promovam intervenções eficazes que 
contribuam para a consecução dos 
direitos da criança.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Num mundo cada vez mais 
interligado e tendo em conta a dinâmica em 
termos de demografia e migração, torna-se 
evidente que a política de migração da 
União exige uma abordagem comum que 
se apoie nas sinergias e 
complementaridades dos diferentes 
instrumentos de financiamento. A fim de 
assegurar um apoio coerente, forte e 
consistente tendente a promover a 
solidariedade e a partilha de 
responsabilidades entre os Estados-
Membros na gestão da migração, o FEDER 
deve prestar apoio para facilitar a 
integração a longo prazo dos migrantes.

(8) Num mundo cada vez mais 
interligado e tendo em conta a dinâmica em 
termos de demografia e migração, torna-se 
evidente que a política de migração da 
União exige uma abordagem comum que 
se apoie nas sinergias e 
complementaridades dos diferentes 
instrumentos de financiamento. A fim de 
assegurar um apoio coerente, forte e 
consistente tendente a promover a 
solidariedade e a partilha de 
responsabilidades entre os Estados-
Membros na gestão da migração, o FEDER 
deve prestar apoio para facilitar a 
integração a longo prazo dos migrantes, 
independentemente do seu estatuto de 
residência. Os Estados-Membros devem 
assegurar o acesso das autoridades locais 
e regionais aos recursos do FEDER, que 
devem ser postos à sua disposição de 
forma adequada para dar resposta à 
integração dos migrantes a nível local e 
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regional.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Uma transição justa para uma 
economia sustentável do ponto de vista 
social e ambiental deve contribuir para a 
consolidação de vias de desenvolvimento 
orientadas para o futuro, através de uma 
melhor adequação das competências e das 
estratégias locais e regionais aos 
compromissos em matéria de 
descarbonização, bem com do reforço das 
capacidades e dos mecanismos de apoio 
para esse fim. A transição justa envolve 
processos de longo prazo, depende 
fortemente das medidas e dos 
compromissos em matéria de educação e 
deve ser desenvolvida através de uma 
abordagem ascendente, em cooperação 
com os parceiros públicos, económicos e 
sociais pertinentes e com os organismos 
da sociedade civil.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de apoiar os esforços dos 
Estados-Membros e das regiões para fazer 
face aos novos desafios e garantir um 
elevado nível de segurança dos seus 
cidadãos, bem como a prevenção da
radicalização, baseando-se 
simultaneamente em sinergias e 
complementaridades com outras políticas 
da União, os investimentos realizados no 
quadro do FEDER devem contribuir para a 
segurança nas áreas em que é necessário 

(9) A fim de apoiar os esforços dos 
Estados-Membros e das regiões para fazer 
face aos novos desafios e garantir um 
elevado nível de segurança dos seus 
cidadãos, bem como a inclusão de todos os 
cidadãos, o que implica uma politica de 
prevenção para evitar a marginalização 
ou a radicalização, baseando-se 
simultaneamente em sinergias e 
complementaridades com outras políticas 
da União, tais como a cultura, educação, 
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garantir a segurança dos espaços públicos e 
das infraestruturas críticas, como os 
transportes e a energia.

juventude e desporto, em particular com o 
programa Europa Criativa 
(nomeadamente através do selo de 
excelência), o programa Erasmus e o 
Corpo Europeu de Solidariedade, os 
investimentos realizados no quadro do 
FEDER devem facilitar o acesso a uma 
educação de qualidade, à cultura e ao 
desporto de base, ajudando as autoridades 
a melhorar as suas infraestruturas, e 
contribuir para a segurança nas áreas em 
que é necessário garantir a segurança dos 
espaços públicos e das infraestruturas 
críticas, como os transportes e a energia, 
assim como para a sustentabilidade de 
sociedades coesas, garantindo  espaços 
culturais e públicos abertos.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O relatório de 2018 sobre o método 
aberto de coordenação (MAC) elaborado 
pelo grupo de trabalho composto pelos 
peritos dos Estados-Membros em políticas 
públicas e o potencial das ICC (indústrias 
culturais e criativas) destaca o impulso 
das ICC para interligar a cultura e a 
criatividade com a inovação, a coesão 
social, o desenvolvimento regional e o 
desenvolvimento empresarial. O grande 
número de estratégias regionais para a 
especialização inteligente, mormente a 
relativa à cultura e à criatividade, 
constitui uma oportunidade para reforçar 
o trabalho comum.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) O presente regulamento deve 
estabelecer os diferentes tipos de atividades 
cujos custos podem ser apoiados através de 
investimentos do FEDER e do Fundo de 
Coesão, no âmbito dos seus respetivos 
objetivos tal como definidos no TFUE. O 
Fundo de Coesão deve ter capacidade para 
apoiar investimentos no ambiente e na 
RTE-T. No que respeita ao FEDER, a lista 
de atividades deve ser simplificada e deve 
poder apoiar investimentos em 
infraestruturas, investimentos relacionados 
com o acesso a serviços, investimentos 
produtivos em PME, equipamento, 
software e ativos incorpóreos, bem como 
medidas relacionadas com a informação, 
comunicação, estudos, criação de redes, 
cooperação, intercâmbio de experiências e 
atividades envolvendo polos. A fim de 
apoiar a execução do programa, ambos os 
fundos devem também poder apoiar 
atividades de assistência técnica. Por 
último, a fim de apoiar uma gama mais 
ampla de intervenções para os programas 
Interreg, o âmbito de aplicação deve ser 
alargado de modo a incluir também a 
partilha de uma vasta gama de instalações e 
recursos humanos e de custos associados às 
medidas no âmbito do FSE+.

(19) O presente regulamento deve 
estabelecer os diferentes tipos de atividades 
cujos custos podem ser apoiados através de 
investimentos do FEDER e do Fundo de 
Coesão, no âmbito dos seus respetivos 
objetivos tal como definidos no TFUE. O 
Fundo de Coesão deve ter capacidade para 
apoiar investimentos no ambiente e na 
RTE-T. No que respeita ao FEDER, a lista 
de atividades deve ser simplificada e deve 
poder apoiar investimentos em 
infraestruturas, investimentos relacionados 
com o acesso a serviços, com particular 
incidência nas comunidades 
desfavorecidas, marginalizadas e 
segregadas, investimentos produtivos em 
PME, incluindo as indústrias culturais e 
criativas, equipamento, software e ativos 
incorpóreos, bem como medidas 
relacionadas com a informação, 
comunicação, estudos, criação de redes, 
cooperação, intercâmbio de experiências e 
atividades envolvendo polos. A fim de 
apoiar a execução do programa, ambos os 
fundos devem também poder apoiar 
atividades de assistência técnica. Por 
último, a fim de apoiar uma gama mais 
ampla de intervenções para os programas 
Interreg, o âmbito de aplicação deve ser 
alargado de modo a incluir também a 
partilha de uma vasta gama de instalações e 
recursos humanos e de custos associados às 
medidas no âmbito do FSE+.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os Estados-Membros devem 
comunicar regularmente à Comissão 
informações sobre os progressos efetuados 
utilizando os indicadores comuns de 

(22) Os Estados-Membros devem 
comunicar regularmente à Comissão 
informações sobre os progressos efetuados 
utilizando os indicadores comuns de 
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realizações e de resultados estabelecidos no 
anexo I. Os indicadores comuns de 
realizações e de resultados podem ser 
complementados, se necessário, por 
indicadores de realizações e de resultados 
específicos a cada programa. As 
informações fornecidas pelos Estados-
Membros devem constituir a base sobre a 
qual a Comissão apresenta relatórios sobre 
os progressos registados no sentido da 
realização de objetivos específicos ao 
longo de todo o período de programação, 
utilizando para o efeito um conjunto básico 
de indicadores estabelecidos no anexo II.

realizações e de resultados estabelecidos no 
anexo I. Os indicadores comuns de 
realizações e de resultados podem ser 
complementados, se necessário, por 
indicadores de realizações e de resultados 
específicos a cada programa. As 
informações fornecidas pelos Estados-
Membros devem constituir a base sobre a 
qual a Comissão apresenta relatórios sobre 
os progressos registados no sentido da 
realização de objetivos específicos ao 
longo de todo o período de programação, 
utilizando para o efeito um conjunto básico 
de indicadores qualitativos e quantitativos 
estabelecidos no anexo II.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Em conformidade com os n.os 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional sobre 
Legislar Melhor, de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar os Fundos com base nas 
informações recolhidas através de 
requisitos de monitorização específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos podem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos Fundos no terreno.

(23) Em conformidade com os n.os 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional sobre 
Legislar Melhor, de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar os Fundos com base nas 
informações recolhidas através de 
requisitos de monitorização específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos podem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
mensuráveis, quantitativos e qualitativos,
como base para avaliar os efeitos dos 
Fundos no terreno.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) No âmbito do desenvolvimento 
urbano sustentável, considera-se necessário 

(25) No âmbito do desenvolvimento 
urbano sustentável, considera-se necessário 
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apoiar o desenvolvimento territorial 
integrado de forma a enfrentar mais 
eficazmente os desafios económicos, 
ambientais, climáticos, demográficos e 
sociais que afetam as zonas urbanas, 
nomeadamente as zonas urbanas 
funcionais, tendo simultaneamente em 
conta a necessidade de promover 
interligações entre os meios urbano e rural. 
Os princípios para a seleção das áreas 
urbanas onde serão executadas as ações 
integradas de desenvolvimento urbano 
sustentável e os montantes indicativos para 
essas ações devem ser definidos nos 
programas a título do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, devendo um mínimo de 6 % dos 
recursos do FEDER ser afetados a nível 
nacional para esse efeito. Deve ser 
igualmente estabelecido que essa 
percentagem deve ser respeitada ao longo 
de todo o período de programação em caso 
de transferência entre as prioridades de um 
programa ou entre programas, 
inclusivamente aquando da revisão 
intercalar.

apoiar o desenvolvimento territorial 
integrado de forma a enfrentar mais 
eficazmente os desafios económicos, 
ambientais, climáticos, culturais, 
demográficos e sociais que afetam as zonas 
urbanas, nomeadamente as zonas urbanas 
funcionais, tendo simultaneamente em 
conta a necessidade de promover 
interligações entre os meios urbano e rural, 
bem como de reduzir a fratura digital. Os 
princípios para a seleção das áreas urbanas 
onde serão executadas as ações integradas 
de desenvolvimento urbano sustentável e 
os montantes indicativos para essas ações 
devem ser definidos nos programas a título 
do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, devendo um 
mínimo de 6 % dos recursos do FEDER ser 
afetados a nível nacional para esse efeito. 
Deve ser igualmente estabelecido que essa 
percentagem deve ser respeitada ao longo 
de todo o período de programação em caso 
de transferência entre as prioridades de um 
programa ou entre programas, 
inclusivamente aquando da revisão 
intercalar.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) A cultura, a educação, a instrução, 
o voluntariado e o desporto são motores 
essenciais para a prossecução dos 
objetivos de uma sociedade mais coesa, 
inclusiva e inovadora.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 29
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Texto da Comissão Alteração

(29) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, reforçar a 
coesão económica, social e territorial 
através da correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União, não 
podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros, mas podem, 
devido à dimensão das disparidades entre 
os níveis de desenvolvimento das diversas 
regiões e ao atraso das regiões menos 
favorecidas, e às limitações dos recursos 
financeiros dos Estados-Membros e das 
regiões, ser mais bem alcançados a nível da 
União, a União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
TUE. Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esse objetivo,

(29) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, reforçar a 
coesão económica, social e territorial 
através da correção dos principais 
desequilíbrios regionais na União, 
recorrendo a uma abordagem orientada 
para os cidadãos destinada a apoiar o 
desenvolvimento promovido pela 
comunidade e a incentivar a cidadania 
ativa, não podem ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros, mas 
podem, devido à dimensão das 
disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e ao 
atraso das regiões menos favorecidas, e às 
limitações dos recursos financeiros dos 
Estados-Membros e das regiões, ser mais 
bem alcançados a nível da União, a União 
pode tomar medidas em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do TUE. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário para 
alcançar esse objetivo,

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) As mudanças demográficas 
constituem um dos maiores desafios com 
que a UE se defronta e têm amplas 
implicações económicas, sociais e 
ambientais. Estas mudanças incluem o 
envelhecimento da população, a 
diminuição do número de jovens, a 
diminuição da taxa de natalidade, a 
redução da mão de obra ativa e a fuga de 
cérebros. Neste contexto, deve ser 
prestada especial atenção às regiões 
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afetadas por graves crises demográficas.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) aproveitando as vantagens da 
digitalização para os cidadãos, as empresas 
e os governos,

(ii) aproveitando as vantagens da 
digitalização para os cidadãos, as 
empresas, os governos e as instituições 
públicas,

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) reforçando o crescimento e a 
competitividade das PME,

iii) reforçando a criatividade, o 
crescimento e a competitividade das PME,

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) desenvolvendo competências para a 
especialização inteligente, a transição 
industrial e o empreendedorismo;

iv) desenvolvendo competências e 
programas de formação, nomeadamente o 
ensino semipresencial, para a 
especialização inteligente, a transição 
industrial e o empreendedorismo;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) reforçando a eficácia dos mercados i) reforçando a eficácia dos mercados 
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de trabalho e do acesso a empregos de 
qualidade, através do desenvolvimento da 
inovação social e das infraestruturas,

de trabalho e do acesso a empregos de 
qualidade, em particular para os jovens, 
através do desenvolvimento da inovação 
social e das infraestruturas,

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) melhorando o acesso a serviços 
inclusivos e de qualidade na educação, na 
formação e na aprendizagem ao longo da 
vida através do desenvolvimento das 
infraestruturas,

ii) melhorando o acesso a serviços 
inclusivos e de qualidade na educação
formal, não formal e informal, no 
acolhimento pré-escolar, na formação e na 
aprendizagem ao longo da vida, na cultura 
e desporto, através do desenvolvimento das 
infraestruturas e programas de educação e 
formação de qualidade, inclusive os 
cursos em linha abertos a todos e o ensino 
semipresencial;

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) melhorando o acesso à cultura e a 
participação na cultura, dado que um 
envolvimento cultural e criativo capacita 
os grupos em risco de exclusão social, tais 
como as pessoas economicamente 
desfavorecidas, os idosos, as pessoas com 
deficiência e os grupos étnicos 
minoritários, a tornarem-se um elemento 
ativo da sociedade;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii)



AD\1168989PT.docx 13/21 PE626.959v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

iii) aumentado a integração 
socioeconómica de comunidades 
marginalizadas, dos migrantes e dos grupos 
desfavorecidos, através de medidas 
integradas, incluindo habitação e serviços 
sociais,

iii) aumentando a integração 
socioeconómica de comunidades 
marginalizadas, dos desempregados, dos 
jovens que não trabalham, não estudam e 
não seguem uma formação (NEET) e 
pouco qualificados1-A, dos migrantes e dos 
grupos desfavorecidos, através de medidas 
integradas, incluindo habitação e serviços 
sociais, atividades culturais e desportivas, 
infraestruturas de educação, cultura e 
desporto a nível local e aprendizagem ao 
longo da vida;

_________________

1-A  Relatório do Parlamento Europeu 
sobre a Nova Agenda de Competências 
para a Europa (A8-0276/2017)

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) promovendo o desenvolvimento 
social, económico e ambiental integrado, o 
património cultural e a segurança nas zonas 
urbanas,

i) promovendo o desenvolvimento 
social, económico e ambiental integrado, a 
cultura, o património cultural, o desporto e 
a oferta de infraestruturas desportivas, 
bem como a segurança nas zonas urbanas;
recordando que todos os projetos 
relacionados com a preservação, restauro, 
reutilização e comunicação do património 
cultural devem ter em conta as 
recomendações em matéria de 
intervenções de qualidade nos sítios do 
património cultural emitidas durante o 
Ano Europeu do Património Cultural 
2018,

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i-A) melhorando o acesso à cultura e 
promovendo as indústrias culturais e 
criativas, para contribuir para a 
regeneração de zonas e comunidades 
rurais e outras zonas e comunidades 
periféricas e aumentar a capacidade de 
atração das cidades e regiões,

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) promovendo o desenvolvimento 
social, económico e ambiental local 
integrado, o património cultural e a 
segurança, incluindo para zonas rurais e 
costeiras também através do 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

ii) promovendo o desenvolvimento 
social, económico e ambiental local 
integrado, a cultura, o património cultural, 
o desporto e a segurança, incluindo para 
zonas rurais e costeiras também através do 
desenvolvimento local de base 
comunitária; recordando que todos os 
projetos relacionados com a preservação, 
restauro, reutilização e comunicação do 
património cultural devem ter em conta as 
recomendações em matéria de 
intervenções de qualidade nos sítios do 
património cultural emitidas durante o 
Ano Europeu do Património Cultural 
2018,

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) reforçando a preservação, 
promoção e difusão do património 
cultural, tanto material como imaterial, 
nas zonas urbanas, rurais e costeiras;



AD\1168989PT.docx 15/21 PE626.959v02-00

PT

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Programas de formação, 
designadamente formação em contexto 
laboral, ensino semipresencial e cursos 
em linha abertos a todos, aprendizagem 
ao longo da vida e atividades educativas, 
inclusive aprendizagem não formal e 
informal;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O investimento em infraestruturas 
culturais e turísticas deve ser considerado 
de pequena escala e elegível para apoio se 
o cofinanciamento do FEDER não for 
superior a 10 000 000 EUR; este limite 
máximo aumenta para 20 000 000 EUR 
caso a infraestrutura seja considerada 
património cultural mundial na aceção do 
artigo 1.º da Convenção da UNESCO, de 
1972, para a Proteção do Património 
Mundial, Cultural e Natural.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 4 – coluna 2 – RCO 70-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  RCO 70-A - Capacidade das 
infraestruturas culturais apoiadas
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 4 – coluna 2 – RCO 70-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

  RCO 70-B - Capacidade das 
infraestruturas desportivas apoiadas

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 5 – coluna 2 – RCO 77-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  RCO 77-A - Projetos culturais

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 5 – coluna 2 – RCO 77-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

  RCO 77-B - Projetos relacionados com o 
desporto

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 5 – coluna 3 – RCR 77-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

RCR 77-A - Número de infraestruturas 
culturais apoiadas
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 5 – coluna 3 – RCR 77-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

RCR 77-B - Número de infraestruturas 
turísticas apoiadas

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 5 – coluna 3 – RCR 77-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

  RCR 77-C - Número de sítios naturais 
apoiados

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 5 – coluna 3 – RCR 77-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

  RCR 77-D - Aumento das visitas a 
infraestruturas culturais apoiadas

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 5 – coluna 3 – RCR 77-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

  RCR 77-E - Aumento das visitas a 
infraestruturas turísticas apoiadas
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 5 – coluna 3 – RCR 77-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

  RCR 77-F - Aumento das visitas a sítios 
naturais apoiados

Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 5 – coluna 3 – RCR 78-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  RCR 78-A - Participantes e beneficiários 
de projetos culturais

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 1 – ponto 5 – coluna 3 – RCR 78-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

  RCR 78-B – Participantes e beneficiários 
de projetos relacionados com o desporto

Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 2 – coluna 3 – RCR 86-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  RCR 86-A - Projetos que contribuem para 
a preservação sustentável a longo prazo 
de sítios de património cultural e que 
respeitam as recomendações em matéria 
de controlo de qualidade emitidas durante 
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o Ano Europeu do Património Cultural 
2018
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