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Anexo -I

Texto da Comissão Alteração

Anexo -I
Quadro Estratégico Comum

O propósito deste quadro, de acordo com 
o artigo 10.º, é servir como instrumento de 
coordenação, integração e equilíbrio dos 
objetivos de diferentes políticas em 
contextos regionais específicos e, 
sobretudo, como instrumento de 
coordenação e equilíbrio das prioridades 
de investimento com os objetivos 
temáticos definidos no artigo 9.º.
Além do quadro constante no presente 
anexo, a Comissão deve apoiar os 
Estados-Membros e as regiões através da 
adoção de listas não exaustivas de ações 
recomendadas para os Fundos QEC, sob 
a forma de um ato delegado em 
conformidade com o artigo 142.º. Estas 
listas não exaustivas, como parte do QEC, 
deverão fornecer orientações aos
Estados-Membros e às regiões sobre a 
forma de traduzir os objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º do presente 
regulamento em programação, 
considerando as diferentes necessidades, 
desafios e oportunidades das regiões e a 
flexibilidade necessária para o 
desenvolvimento sustentável regional.

1. Princípios horizontais e desafios 
transversais

1.1 Parceria e governação a vários níveis 
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1.1.1 O princípio da governação a vários 
níveis requer uma ação coordenada, 
desenvolvida de acordo com os princípios 
de subsidiariedade e proporcionalidade e 
em parceria. Deve igualmente assumir a 
forma de cooperação operacional e 
institucional, em particular no que diz 
respeito à elaboração e execução das 
políticas da União. A referência explícita 
ao princípio de governação a vários níveis 
no presente regulamento representa um 
reforço desse mesmo princípio e constitui 
uma mais-valia para a própria coesão 
política.
1.1.2 O princípio da governação a vários 
níveis deve ser respeitado, de modo a 
facilitar a coesão social, económica e 
territorial e a concretização das 
prioridades da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.
1.1.3 Para assegurar uma efetiva 
governação a vários níveis, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
desenvolver as seguintes ações:
a) estabelecer parcerias de acordo com o 
código de conduta europeu referido no 
artigo 5.º; 
b) definir mecanismos de coordenação 
entre os diversos níveis de governação, de 
acordo com os respetivos sistemas de 
poderes constitucionais;
c) apresentar regularmente relatórios 
sobre o estabelecimento de parcerias.

1.1.4 Em todas as fases de execução dos 
fundos abrangidos pelo RDC, as parcerias 
devem ser estabelecidas de forma a 
envolver diretamente as autoridades 
regionais e locais na preparação dos
contratos de parceria e dos programas, 
bem como na preparação, execução, 
monitorização e avaliação desses 
programas. Devem também ser envolvidos 
os parceiros económicos e sociais, outras 
autoridades públicas, assim como as 
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entidades representantes da sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
entidades responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação, de 
forma a assegurar a parceria em todas as 
fases da execução das políticas.
1.1.5 A cooperação com os parceiros deve 
cumprir as melhores práticas. Cada 
Estado-Membro deve garantir um nível 
adequado de assistência técnica de forma 
a facilitar o envolvimento e a participação 
dos parceiros em todas as fases do 
processo de programação.

1.2 Desenvolvimento sustentável
1.2.1 O princípio do desenvolvimento 
sustentável, tal como definido no artigo 
3.º do Tratado da União Europeia (TUE), 
reporta-se a um conceito de progresso, 
segundo o qual as considerações de 
ordem social, económica e ambiental 
devem ser tidas em conta quando se trata 
do bem-estar e de uma melhor qualidade 
de vida para as gerações presentes e 
futuras.
1.2.2 As considerações em matéria de 
desenvolvimento sustentável, assim como 
o princípio do poluidor-pagador, devem, 
por conseguinte, constituir parte 
integrante de qualquer plano, do 
planeamento à execução e do controlo à 
avaliação. A não aplicação do princípio 
do poluidor-pagador só pode ser permitida 
em casos excecionais e desde que sejam 
aplicadas medidas atenuantes claras.
1.2.3 Para fazer face aos complexos 
desafios que têm pela frente, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
utilizar todos os instrumentos políticos da 
União ao seu alcance. No que se refere, 
nomeadamente, ao combate às alterações 
climáticas, deve haver uma concentração 
de recursos em medidas preventivas e 
atenuantes. Qualquer novo investimento 
realizado com o apoio de fundos 



PE491.157v02-00 6/101 AM\906345PT.doc

PT

abrangidos pelo RDC deve ser de 
natureza intrinsecamente resistente ao 
impacto de alterações climáticas e 
catástrofes naturais.
1.2.4 O FEDER e o FC devem continuar 
a fazer investimentos consideráveis nas 
infraestruturas dos Estados-Membros e 
das regiões, de modo a satisfazer os 
requisitos da Diretiva-Quadro no domínio 
da política da água1 e outras diretivas 
pertinentes. Uma vez que já existem 
soluções tecnológicas que visam 
contribuir para ações sustentáveis, e 
outras novas estão a surgir, o FEDER 
deve continuar a apoiar a investigação 
neste domínio. Tal apoio deve destinar-se 
a complementar as medidas abrangidas 
pelo Programa-Quadro Horizonte 2020. O 
financiamento de ações relacionadas com 
a biodiversidade pode ser disponibilizado 
através do FEADER e do FEAMP. O 
FEADER pode também ser utilizado para 
apoiar os responsáveis pela gestão das 
terras, no caso de existirem requisitos 
ambientais obrigatórios que conduzam a 
situações de desvantagens locais 
específicas.

1.2.5 A concretização do objetivo de 
desenvolvimento sustentável não deve 
constituir um exercício técnico. Para 
garantir a integração efetiva deste 
objetivo na gestão dos fundos abrangidos 
pelo RDC, as autoridades de gestão devem 
ter sempre este objetivo na devida conta 
ao longo de todo o ciclo de vida dos 
programas e assumir um papel mais ativo 
na redução dos efeitos nocivos das 
intervenções ao nível ambiental, 
nomeadamente através das seguintes
ações:
a) canalizar os investimentos para as 
opções mais eficientes em termos de 
recursos;

                                               
1 JO […] Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000.
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b) ponderar cuidadosamente a 
necessidade de investimento, nos casos em 
que o impacto ambiental desse 
investimento seja considerável;
c) adotar uma perspetiva a longo prazo, 
ao comparar os custos do "ciclo de vida" 
dos métodos de investimento alternativos;
d) utilizar contratos públicos ecológicos.

1.3 Promoção da igualdade entre homens 
e mulheres e da não discriminação

1.3.1 Os Estados-Membros e as regiões 
devem tomar medidas adequadas no 
sentido de eliminar as desigualdades, 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e prevenir qualquer tipo de 
discriminação com base no género, raça 
ou etnia, religião ou crença, deficiência, 
idade, orientação sexual ou identidade de 
género, em todas as fases da execução de 
fundos abrangidos pelo RDC.
1.3.2 Os Estados-Membros e as regiões 
devem ter por objetivo a igualdade entre 
homens e mulheres e tomar as medidas 
adequadas para impedir qualquer tipo de 
discriminação durante a preparação, 
execução, monitorização e avaliação das 
intervenções nos programas 
cofinanciados pelos fundos abrangidos 
pelo RDC e definir claramente medidas 
que assegurem o respeito por este 
princípio nos programas.
1.3.3 Uma maior participação das 
mulheres no mercado de trabalho, quer 
como empregadoras, quer como 
trabalhadoras, irá fortalecer a economia 
da União. Para atingir as metas de 
emprego da estratégia "Europa 2020", é 
fundamental eliminar os obstáculos ao 
aumento da atividade, aumentando a taxa 
de emprego feminino. Os obstáculos à 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho devem, portanto, ser objeto de 
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uma abordagem exaustiva. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar que, para além do FSE, do 
FEDER, do FC, do FEAMP e do 
FEADER, existem igualmente atividades 
financeiras que promovam a 
independência económica das mulheres, 
contribuam para a consecução de um 
equilíbrio adequado entre a vida 
profissional e familiar e aumentem as 
oportunidades das mulheres enquanto 
empresárias.
1.3.4 A monitorização e avaliação dos 
programas contribuem para a medição do 
impacto da contribuição que se espera dos 
fundos abrangidos pelo RDC para a 
igualdade de género.

1.4 Acessibilidade
1.4.1 Todos os produtos e serviços 
disponibilizados ao público, que sejam 
cofinanciados pelos fundos abrangidos 
pelo RDC, devem ser acessíveis. A 
acessibilidade às áreas edificadas, aos 
transportes, às tecnologias da informação 
e da comunicação é particularmente 
essencial para fins de inclusão de grupos 
desfavorecidos, incluindo pessoas com 
mobilidade reduzida e pessoas com 
deficiência, tendo especialmente em conta 
a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, em 
vigor desde 3 de maio de 2008, e as 
políticas da UE com vista à 
implementação da Convenção da ONU.
1.4.2 É crucial abordar de modo 
adequado as necessidades daqueles que 
estão mais afastados do mercado de 
trabalho, das pessoas com deficiência, dos 
migrantes, dos refugiados e dos 
requerentes de asilo, das pessoas sem 
domicílio e de outros grupos expostos ao 
risco de pobreza, de crianças e jovens, de 
idosos, de minorias étnicas e outros 
grupos desfavorecidos, a fim de 
possibilitar que estes se integrem melhor 
no mercado de trabalho e participem 
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plenamente na sociedade.
1.4.3 Para que a estratégia "Europa 
2020" possa atingir os seus objetivos, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
continuar a promover a coesão social, em 
pé de igualdade com a coesão económica 
e territorial, em todas as regiões da UE. É 
estabelecida uma percentagem mínima 
para o FSE para cada categoria de região 
de acordo com o artigo 84.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º (...RDC), 
resultando numa percentagem total 
mínima para o FSE de 25 % do 
orçamento destinado à política de coesão 
(excluindo o Mecanismo "Interligar a 
Europa").

1.5 Demografia
1.5.1 A adaptação às alterações 
demográficas é um dos desafios 
fundamentais com que os 
Estados-Membros e as regiões se irão 
confrontar nas próximas décadas. A 
combinação de uma menor população 
ativa com uma maior percentagem de 
reformados exercerá uma pressão 
adicional sobre os seus sistemas de 
segurança social e a sua competitividade 
económica.
1.5.2 As alterações demográficas dão 
origem a novos desafios. Essas evoluções 
demográficas devem ser estudadas e 
confrontadas a nível regional e local, 
sobretudo quando se evidenciem padrões 
de desenvolvimento diferentes. Os 
Estados-Membros e as regiões têm de 
contar com os fundos abrangidos pelo 
RDC para o desenvolvimento de 
estratégias adaptadas a cada caso 
específico, com o objetivo de fazer face 
aos problemas demográficos e criar 
oportunidades para o desenvolvimento de 
uma "economia da terceira idade".
1.5.3 O aumento das possibilidades de 
emprego para os idosos trará consigo 
enormes benefícios para as pessoas, 
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sociedades e orçamentos públicos. Os 
Estados-Membros e as regiões devem usar 
os fundos abrangidos pelo RDC em ações 
destinadas a facilitar a inclusão de todos 
os grupos etários. A utilização otimizada 
de todos os recursos humanos existentes, 
incluindo os esforços para combater o 
desemprego juvenil, constitui uma das 
primeiras tarefas dos fundos abrangidos 
pelo RDC em termos da sua contribuição 
para a maximização do potencial da 
população de toda a União. Este objetivo 
será alcançado através da melhoria do 
acesso às estruturas educativas e de apoio 
social, bem como dos níveis mínimos e 
qualidade das referidas estruturas. Os 
investimentos em infraestruturas de saúde 
podem igualmente contribuir para o 
objetivo de uma vida profissional longa e 
saudável para todos os cidadãos da União.
1.5.4 Na elaboração dos seus programas, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
os desafios das alterações demográficas a 
longo prazo. Nas regiões mais afetadas 
pelas alterações demográficas, devem 
identificar medidas com vista a:
a) apoiar a renovação demográfica, 
através da criação de melhores condições 
para as famílias e de um equilíbrio mais 
adequado entre vida profissional e 
familiar;
b) impulsionar o emprego e aumentar a 
produtividade e o desempenho económico 
através de investimentos na educação e na 
investigação;
c) centrar esforços na adequação e na 
qualidade das estruturas educativas e de 
apoio social; e
d) assegurar a rentabilidade da prestação 
de cuidados de saúde e de cuidados 
prolongados, incluindo um investimento 
em infraestruturas.

1.6 Abordagem integrada
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1.6.1 Uma abordagem territorial 
integrada é fundamental para dar uma 
resposta efetiva aos desafios com que os 
Estados-Membros e as regiões se 
confrontam. Esses desafios estão 
relacionados com os impactos da 
globalização, das preocupações 
energéticas e ambientais, dos problemas 
relacionados com o envelhecimento e com 
as alterações demográficas, das 
exigências de transformação tecnológica 
e inovação, das desigualdades a nível dos 
rendimentos e da segregação social. A 
natureza complexa e inter-relacionada 
destas questões obriga a que o êxito das 
soluções esteja dependente da sua 
natureza integrada, multissetorial e 
multidimensional.
1.6.2 Neste contexto, os fundos 
abrangidos pelo RDC permitem combinar 
o poder de diversos fundos da UE em 
pacotes integrados específicos, adaptados 
às necessidades locais e regionais, a fim 
de alcançar as metas e os objetivos da 
estratégia "Europa 2020".
1.6.3 No planeamento de estratégias e de 
programas com vista à identificação das 
intervenções mais adequadas para apoiar 
a estratégia "Europa 2020", os 
Estados-Membros e as regiões devem 
prestar particular atenção aos aspetos 
territoriais, estruturais e institucionais 
mais importantes, como as ligações da 
região em causa, os padrões de emprego e 
a mobilidade laboral, as interligações 
entre espaço rural e urbano, as 
interdependências locais entre diversos 
setores, o património cultural, o 
envelhecimento e as alterações 
demográficas, etc.
1.6.4 Os Estados-Membros e as regiões 
têm de analisar os desafios societais mais 
importantes que enfrentam. Ao dar 
resposta a esses desafios, devem também 
ter em conta os aspetos específicos do 
bem-estar dos seus cidadãos que 
pretendem influenciar e melhorar através 
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de determinada política e o modo como 
esta deve ser planeada e aplicada no 
contexto específico do Estado-Membro ou 
da região em causa.
1.6.5 De forma a promover boas políticas 
adaptadas a necessidades regionais 
específicas, os Estados-Membros e as 
regiões devem continuar a desenvolver 
uma abordagem territorial integrada da 
conceção e da concretização de políticas. 
O método de investimento territorial 
integrado deve ser a ferramenta principal 
para alcançar um desenvolvimento 
sustentável equilibrado, com a 
potencialidade para promover o emprego, 
a inclusão social e a prosperidade, tendo 
em conta os aspetos contextuais 
relevantes, centrando-se, contudo, nos 
seguintes elementos fulcrais:
a) avaliação do potencial e da capacidade 
de desenvolvimento da região em termos 
da estratégia "Europa 2020";
b) avaliação dos desafios de 
desenvolvimento e dos pontos de 
estrangulamento da estratégia "Europa 
2020" que a região enfrenta e a sua 
capacidade para lhes dar resposta;
c) determinação da escala territorial e do 
contexto a adotar na conceção e execução 
de políticas, de acordo com o princípio de 
subsidiariedade;
d) combinação de  uma ou mais 
prioridades de investimento 
complementares de diferentes objetivos 
temáticos num eixo prioritário ou num 
programa;
e) conceção dos mecanismos de 
governação a vários níveis que são 
necessários para assegurar a execução 
eficaz da política;
f) seleção do resultado adequado e dos 
indicadores de resultados a serem 
utilizados na monitorização e avaliação 
da política.
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2. Sinergias e coordenação dos fundos 
abrangidos pelo RDC com instrumentos 
de outras políticas da UE

2.1 Introdução
2.1.1 Com vista à otimização dos 
resultados do crescimento e do 
desenvolvimento sustentáveis no terreno, 
é importante coordenar todas as políticas 
da União e instrumentos relacionados que 
contribuam para a coesão económica, 
social e territorial e para um 
desenvolvimento territorial mais 
equilibrado na UE. Isto deve também 
traduzir-se numa maior coordenação 
entre o orçamento da União e os 
orçamentos nacionais e subnacionais dos 
Estados-Membros aquando do 
financiamento de prioridades políticas 
comuns, bem como por uma melhor 
cooperação vertical entre a UE e as 
entidades nacionais e regionais.
2.1.2 As sinergias e a coordenação não 
implicam uma solução igual para todos os 
casos. Neste contexto, é necessário 
proceder a uma análise mais aprofundada 
do impacto das políticas da União nas 
regiões e na coesão, de modo a estimular 
a eficácia das sinergias e a promover os 
meios mais convenientes a nível europeu 
de apoio ao investimento local e regional.
2.1.3 Nas fases de programação e de 
execução, os Estados-Membros e as 
regiões devem assegurar a consistência 
entre as intervenções apoiadas por fundos 
abrangidos pelo RDC e os objetivos de 
outras políticas da UE. Para o efeito, 
devem esforçar-se por:
a) identificar e tirar partido das 
complementaridades entre diferentes 
instrumentos da União a nível nacional e 
regional, tanto na fase de planeamento, 
como na de execução;
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b) otimizar as estruturas existentes e, 
quando necessário, criar novas estruturas 
que facilitem a identificação estratégica 
de prioridades para os vários 
instrumentos e estruturas de coordenação 
a nível nacional, evitar a duplicação de 
esforços e identificar os domínios em que 
é necessário apoio financeiro adicional;
c) fazer pleno uso de todo o potencial 
existente, combinando a ajuda de diversos 
instrumentos para apoiar intervenções 
individuais, e trabalhar de perto com os 
responsáveis pela implementação de 
outros instrumentos nacionais, de modo a 
proporcionar aos beneficiários 
oportunidades de financiamento coerentes 
e simplificadas.

2.2 Programa-Quadro Horizonte 2020
2.2.1 É fundamental reforçar as sinergias 
e complementaridades entre a política de 
coesão e o Programa-Quadro Horizonte 
2020, definindo claramente a divisão 
entre os respetivos domínios de 
intervenção.
2.2.2 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em particular, desenvolver uma 
estratégia nacional ou regional de 
investigação e inovação ("I&I") para 
uma "especialização inteligente" em 
conformidade com o programa nacional 
de reforma. Tais estratégias devem ser 
desenvolvidas através da estreita 
colaboração entre as autoridades de 
gestão nacionais ou regionais e as 
autoridades diretamente visadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020, mas 
também com a participação de outras 
partes interessadas, como as 
universidades e outros estabelecimentos 
de ensino superior, a indústria local e os 
parceiros sociais. Essas estratégias de 
inovação devem ter em conta as ações a 
montante e a jusante do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.
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2.2.3 As ações a montante, de preparação 
dos intervenientes regionais na "I&I" 
para a participação nos projetos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
("caminhos de excelência"), devem ser 
desenvolvidas através do reforço das 
capacidades. A comunicação e a 
cooperação entre os pontos de contacto 
nacionais do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e as autoridades de gestão 
dos fundos abrangidos pelo RDC devem 
ser reforçadas, especialmente no que se 
refere a quaisquer projetos 
pré-selecionados do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 que não tenham sido 
financiados por falta de recursos.
2.2.4 As ações a jusante devem 
providenciar os meios para a exploração e 
divulgação no mercado dos resultados da 
"I&I" decorrentes do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e podem incluir 
instalações-piloto e locais de 
demonstração, validação de conceito e 
financiamento da fase inicial, serviços de 
incubação, investigação aplicada, 
capacidades industriais e de transferência 
de tecnologias específicas e apoio aos 
"clusters".
2.2.5 Deve ser prestado apoio conjunto às 
autoridades nacionais e regionais para a 
conceção e implementação dessas 
estratégias de inovação, que pode incluir 
o apoio na identificação de oportunidades 
de financiamento conjunto de 
infraestruturas de "I&I" de interesse 
europeu, a promoção da colaboração 
internacional, o apoio metodológico por 
meio de avaliações interpares, o 
intercâmbio de boas práticas e ações de 
formação entre regiões.
2.2.6 Os Estados-Membros e as regiões 
devem ter em consideração as seguintes 
medidas adicionais destinadas a eliminar 
os obstáculos à excelência e à inovação, 
que sejam complementares ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e que 
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com ele criem sinergias:
a) ligação de centros de excelência 
emergentes e regiões inovadoras em 
Estados-Membros menos desenvolvidos a 
instituições congéneres líderes noutros 
pontos da Europa;
b) estabelecimento de ligações a 
"clusters" inovadores e reconhecimento 
da excelência em regiões menos 
desenvolvidas;
c) criação de "Cátedras do CEI" para 
atrair académicos eminentes; e 

d) apoio ao acesso de investigadores e 
inovadores a redes internacionais.

2.3 LIFE
2.3.1 Sempre que possível, devem ser 
exploradas as sinergias com instrumentos 
políticos da União (de financiamento ou 
não) com vista à atenuação das alterações 
climáticas, à proteção ambiental e à 
utilização eficiente dos recursos.
2.3.2 Uma vez que os programas 
contribuem para os objetivos do 
crescimento sustentável através de uma 
orientação temática mais marcada e do 
reforço do princípio de desenvolvimento 
sustentável, as sinergias referidas no 
ponto 2.3.1 são inerentes ao quadro 
regulador dos fundos abrangidos pelo 
RDC.
2.3.3 Deve proceder-se à criação de 
sinergias com o programa LIFE, 
especialmente com projetos integrados 
nos domínios da natureza (como serviços 
de ecossistemas e biodiversidade), água, 
resíduos, ar, atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às alterações 
climáticas. A coordenação com o 
programa LIFE deve ser assegurada por 
projetos de apoio de natureza 
complementar e pelo fomento do recurso 
a soluções, métodos e abordagens 
validados ao abrigo do programa LIFE.
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2.3.4 Deve ser promovido o recurso a 
avaliações do impacto ambiental (AIA), 
avaliações do impacto sobre a 
sustentabilidade (AIS) e avaliações 
estratégicas ambientais (AEA) e a outros 
instrumentos pertinentes, a fim de ter em 
conta a perda de biodiversidade e os 
efeitos das alterações climáticas no 
ordenamento do território (incluindo 
estratégias macrorregionais) e na tomada 
de decisões a nível regional e local.
2.3.5 Os Estados-Membros e as regiões 
devem promover as infraestruturas 
ecológicas, a ecoinovação e a adoção de 
tecnologias inovadoras no sentido de criar 
uma economia mais ecológica.
2.3.6 O reforço das capacidades é uma 
condição prévia para a realização destas 
atividades e deve aumentar as 
potencialidades e desenvolver as 
competências das autoridades e parceiros 
locais e regionais.
2.3.7 Uma vez que os desafios ambientais 
vão além das fronteiras administrativas, é 
extremamente importante a cooperação 
transfronteiriça, inter-regional e
transnacional entre as autoridades 
europeias, nacionais, regionais e locais, a 
fim de proteger a biodiversidade e os 
recursos naturais em todas as regiões. A 
melhor utilização das potencialidades da 
cooperação territorial e do intercâmbio de 
informações, experiência e boas práticas 
contribuiria significativamente para a 
concretização dos objetivos no domínio do 
ambiente e do clima.
2.3.8 Além disso, deve existir coordenação 
entre o financiamento por fundos 
abrangidos pelo RDC e o apoio através do 
programa NER 300, que utiliza as receitas 
da venda em leilão de licenças de emissão 
ao abrigo do Regime Europeu de 
Comércio de Emissões1.

                                               
1 2010/670/UE: Decisão da Comissão, de 3 de novembro de 2010, que estabelece critérios e medidas para o 
financiamento de projetos de demonstração comercial tendo em vista a captura e o armazenamento geológico 
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2.4 "Erasmus para Todos"

2.4.1 As sinergias entre os Fundos 
abrangidos pelo RDC e o programa 
"Erasmus para Todos" devem ser 
reforçadas, de modo a maximizar o 
impacto do investimento nas pessoas. Esse 
investimento beneficiará, de forma 
crucial, quer os indivíduos, quer a 
sociedade como um todo, contribuindo 
para o crescimento e para a prosperidade. 
O programa "Erasmus para Todos" apoia 
apenas projetos transnacionais, enquanto 
a política de coesão tem uma dimensão 
regional mais evidente. Os 
Estados-Membros e as regiões são 
encorajados a testar instrumentos e 
métodos resultantes da cooperação 
transnacional no âmbito do Programa
"Erasmus para Todos" e a 
implementá-los no seu território através 
dos fundos abrangidos pelo RDC.
2.4.2 A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar uma coordenação eficaz 
entre a política de coesão e o programa 
"Erasmus para Todos", estabelecendo 
uma distinção clara entre os tipos de 
investimento e os grupos-alvo apoiados, 
tendo em conta particularmente os grupos 
de pessoas vulneráveis. O programa 
"Erasmus para Todos" centra-se no 
apoio à mobilidade transnacional de 
estudantes, jovens e trabalhadores para 
fins de aprendizagem e nas parcerias 
estratégicas entre organizações e 
instituições na Europa, bem como em 
ações de apoio ao desenvolvimento e 
aplicação de políticas. Os principais alvos 
prioritários de investimento da política de 
coesão serão a educação, a formação no 
mercado de trabalho e a mobilidade de 
formandos adultos.

                                                                                                                                                  
de CO2 em condições de segurança ambiental, bem como de projetos de demonstração de tecnologias 
inovadoras de aproveitamento de energias renováveis no contexto do regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade estabelecido pela Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (2010/670/UE) JO L 275 de 25.10.2003, p. 32–46.
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2.4.3 Além disso, obter-se-ão melhores 
resultados através da promoção da 
complementaridade do financiamento 
destinado à mobilidade e do 
financiamento de atividades que integrem 
boas práticas e projetos inovadores 
identificados ao nível da UE ao abrigo do 
programa "Erasmus para Todos". As 
agências nacionais criadas ao abrigo 
deste programa podem contribuir para a 
referida coordenação.

2.5 Programa para a Mudança e 
Inovação Social (PMIS)
2.5.1 As sinergias entre os Fundos 
abrangidos pelo RDC e o programa da 
União Europeia para a Mudança e 
Inovação Social (PMIS) devem ser 
otimizadas, a fim de contribuir para a 
implementação da estratégia "Europa 
2020", das metas, das iniciativas 
emblemáticas, das orientações integradas 
e da iniciativa Oportunidades Jovens, 
apoiando financeiramente os objetivos da 
União Europeia, com vista à promoção de 
um elevado nível de emprego de alta 
qualidade, garantindo proteção social 
digna e adequada, combatendo a exclusão 
social e a pobreza, melhorando as 
condições de trabalho, bem como a 
situação profissional e educativa dos 
jovens.
2.5.2. Os Estados-Membros devem 
aproveitar a oportunidade e desenvolver 
ações complementares no âmbito do 
Fundo Social Europeu (FSE), coerentes 
com as atividades levadas a cabo no 
âmbito do PMIS em domínios como o 
diálogo social, a justiça e os direitos 
fundamentais, a igualdade de 
oportunidades, a educação, a formação 
profissional, os direitos e bem-estar das 
crianças, a política de juventude, a 
política de migração, a investigação e 
inovação, o empreendedorismo, a saúde, 
as condições laborais, o alargamento e as 
relações externas, bem como a política 
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económica em geral.
2.5.3. Em muitas regiões de fronteira, as 
parcerias transfronteiriças EURES 
desempenham um papel importante para 
o desenvolvimento de um mercado de 
trabalho europeu genuíno. As parcerias 
transfronteiriças EURES devem, 
portanto, continuar a receber apoio de 
atividades horizontais da União, que pode 
ser complementado por recursos 
nacionais ou pelo FSE.
2.5.4. Para assegurar a 
complementaridade, as ações no âmbito 
do PMIS devem ser objeto de uma estreita 
coordenação com as ações empreendidas 
no âmbito da política de coesão. Os 
Estados-Membros deverão coordenar as 
ações correspondentes no QEC, em 
particular no âmbito do FSE e do 
FEDER, com as ações do PMIS – pilar 
microfinanciamento, cujo objetivo é 
aumentar o acesso e a disponibilidade de 
microfinanciamento a pessoas que 
perderam o seu emprego ou que correm 
esse risco, que têm dificuldade em entrar 
ou reentrar no mercado de trabalho, bem 
como a pessoas que correm o risco de 
exclusão social ou a pessoas vulneráveis 
em posições de desvantagem no que se 
refere ao acesso ao mercado de crédito 
convencional e que desejem iniciar ou 
desenvolver a sua microempresa, 
inclusive sob a forma de autoemprego, 
sem qualquer tipo de discriminação no 
que toca à idade, bem como a 
microempresas, especialmente na 
economia social, e microempresas que 
empreguem as pessoas mais afastadas do 
mercado de trabalho.
2.5.5. Por iniciativa do Parlamento 
Europeu, o "eixo Iniciativa Jovem", no 
âmbito do PMIS, financia ações 
destinadas a pessoas com idade inferior a 
25 anos, entre outras ações, para prevenir 
o abandono escolar precoce, 
especialmente através da reintegração na 
formação, para desenvolver competências 
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relevantes para o mercado de trabalho, a 
fim de aproximar os mundos do emprego, 
da educação e da formação, para apoiar 
uma primeira experiência profissional e 
de formação no trabalho, dando aos 
jovens a oportunidade de adquirir 
competências relevantes, experiência 
profissional, formação de qualidade e 
períodos de estágio e para facilitar o seu 
acesso ao mercado de trabalho. De forma 
a reforçar estas ações, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
implementar ações correspondentes nos 
programas no âmbito do QEC.

2.6 CEF + RTE, redes de energia e 
telecomunicações
2.6.1 Para maximizar o valor 
acrescentado europeu, o FEDER e o 
Fundo de Coesão, a Rede Transeuropeia 
e o Mecanismo Interligar a Europa 
(CEF–Connecting Europe Facility) 
devem ser planeados em estreita 
colaboração, de modo a assegurar a 
otimização das ligações entre diversos 
tipos de infraestruturas (nos transportes, 
na energia e nas telecomunicações) a 
nível local, regional, nacional e em toda a 
União. Dever-se-á assegurar a máxima 
capitalização dos fundos para projetos 
com dimensão europeia e de mercado 
único, dando prioridade, em particular, às 
redes de transporte, de energia e digital.
2.6.2 Do mesmo modo que as 
infraestruturas nacionais precisam de ser 
coerentemente planeadas, tendo em conta, 
tanto o desenvolvimento das ligações 
transfronteiriças da União, como o 
desenvolvimento de ligações entre regiões 
de um Estado-Membro, também os planos 
devem basear-se na procura real e 
estimada de transportes e identificar as 
ligações em falta e os pontos de 
estrangulamento. O investimento nas 
ligações regionais à rede global e à 
infraestrutura central da Rede 
Transeuropeia de Transportes (RTE-T) 
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deve garantir que, tanto as áreas urbanas, 
como as rurais, beneficiam das 
oportunidades criadas pelas redes 
principais.
2.6.3 A definição de prioridades no caso 
de investimentos com impacto para além 
de um determinado Estado-Membro deve 
ser coordenada com o planeamento da 
RTE-T, de forma que os investimentos do 
FEDER e do Fundo de Coesão em 
infraestruturas de transportes estejam em 
perfeita sintonia com as orientações da 
RTE-T, que definem as prioridades da 
União em matéria de transportes, 
incluindo o combate aos desafios 
apresentados pelas alterações climáticas, 
o desenvolvimento futuro de uma RTE-T 
integrada e o conceito de corredor 
multimodal.
2.6.4 O Livro Branco da Comissão dos 
Transportes1 apresenta a sua visão de um 
sistema de transportes competitivo e 
eficiente do ponto de vista dos recursos, 
salientando que é necessária uma redução 
significativa dos gases com efeito de 
estufa no setor dos transportes. No que diz 
respeito aos fundos do RDC, esta redução 
implica uma concentração em formas de 
transporte sustentável, bem como um 
investimento em áreas que ofereçam 
maior valor acrescentado europeu, por 
exemplo, as redes transeuropeias. Depois 
de identificados os investimentos, deve ser 
estabelecida uma lista de prioridades, de 
acordo com a contribuição de cada um 
para a mobilidade, sustentabilidade, 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e para o Espaço Único Europeu 
dos Transportes.

2.6.5 Os Estados-Membros e as regiões 
devem concentrar os investimentos na 
construção de novas infraestruturas e no 
reforço da capacidade das infraestruturas 

                                               
1 "Roteiro do espaço único europeu dos transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e 
económico em recursos" (COM(2011)144 final).
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existentes através de uma modernização 
substancial das mesmas.
2.6.6 Em relação aos transportes 
marítimos, os portos devem desenvolver-se 
como pontos de entrada e de saída 
eficientes, através da sua integração total 
nas infraestruturas terrestres. Deve ser 
dada prioridade a projetos sobre o acesso 
aos portos através de conexões interiores.
O desenvolvimento das vias navegáveis 
interiores deve reforçar a sua 
contribuição para as redes europeias 
sustentáveis de transporte de mercadorias.
2.6.7 Deve ser especialmente promovida a 
complementaridade entre os investimentos 
em infraestruturas pelo FEDER e o 
Fundo de Coesão, sob gestão partilhada, e 
pelo Mecanismo de Interligação da 
Europa (CEF), que é gerido diretamente e 
tem uma seleção competitiva de projetos. 
O CEF deve financiar projetos na rede de 
base (as partes mais importantes da rede 
global, do ponto de vista estratégico) que 
tenham o valor acrescentado europeu 
mais elevado e sejam, à partida, os mais 
complexos em termos de execução 
relativamente à RTE-T: ligações 
transfronteiriças em falta, pontos de 
estrangulamento principais e meios de 
transporte multimodais. O Fundo de 
Coesão deve concentrar-se em projetos de 
elevado valor acrescentado europeu 
destinados a eliminar pontos de 
estrangulamento nas redes de transportes, 
apoiando as infraestruturas da RTE-T, 
tanto na rede de base, como na rede 
global.
2.6.8 Os Fundos de Coesão e os Fundos 
Estruturais disponibilizarão igualmente 
as infraestruturas locais e regionais, bem 
como as suas ligações às redes 
prioritárias da União nos domínios da 
energia e das telecomunicações.
2.6.9 O CEF é complementar em relação 
ao Fundo de Coesão e aos Fundos 
Estruturais, uma vez que contribui para a 
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concretização dos objetivos regionais e 
locais de desenvolvimento em termos de 
infraestruturas, a fim de conseguir o 
máximo valor acrescentado para um 
mercado único integrado e funcional e 
para a coesão social, económica e 
territorial.

2.7 IPA, IEVP, EDF
2.7.1 Devem ser reforçadas as sinergias 
entre os instrumentos externos e a política 
de coesão, de modo a aumentar a eficácia 
na concretização de diversos objetivos 
políticos da União. Devem ser 
especialmente reforçadas as sinergias e 
complementaridades no que se refere ao 
Fundo Europeu para o Desenvolvimento, 
ao Instrumento de Pré-Adesão e ao 
Instrumento Europeu de Vizinhança.
2.7.2 É necessário tirar partido das 
sinergias entre as atividades de 
cooperação territorial no âmbito da 
política de coesão e do Instrumento 
Europeu de Vizinhança, para maior 
integração territorial. No que se refere a 
atividades de cooperação transfronteiriça, 
o potencial de criação de 
complementaridade entre estes 
instrumentos é mais forte. Assim, os 
Estados-Membros devem garantir que as 
atividades existentes estão associadas aos 
Agrupamentos Europeus de Cooperação 
Territorial recentemente criados, 
sobretudo no que diz respeito à 
coordenação e ao intercâmbio de práticas 
de excelência.

3. Mecanismo de coordenação dos fundos 
abrangidos pelo RDC

3.1 Os Estados-Membros e as regiões 
devem assegurar que as intervenções 
financiadas pelos fundos abrangidos pelo 
RDC criem sinergias e que a integração 
contribua para uma redução dos custos 
administrativos e dos encargos efetivos.
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3.2 Os Ministérios e as autoridades de 
gestão responsáveis pela aplicação dos 
fundos do RDC devem trabalhar em 
estreita colaboração na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas. 
Devem, em particular:
a) identificar áreas de intervenção onde 
os fundos abrangidos pelo RDC possam 
ser combinados de maneira complementar 
para atingir um ou mais objetivos 
temáticos estabelecidos neste 
Regulamento;
b) promover, através das autoridades de 
gestão responsáveis por um dos fundos 
abrangidos pelo RDC, a participação de 
outras autoridades de gestão e dos 
Ministérios relevantes  no 
desenvolvimento de regimes de apoio, a 
fim de assegurar sinergias, evitar 
sobreposições e promover uma 
abordagem multifundos;
c) criar comités de monitorização 
conjuntos para programas que apliquem 
fundos abrangidos pelo RDC e 
desenvolver outras disposições conjuntas 
de gestão e controlo que facilitem a 
coordenação entre as autoridades 
responsáveis pela aplicação dos fundos do 
RDC;
d) utilizar soluções de governação 
eletrónica conjuntas destinadas aos 
candidatos e beneficiários e "balcões 
únicos" para aconselhamento acerca das 
oportunidades de apoio disponíveis em 
cada um dos fundos abrangidos pelo 
RDC.

4. Prioridades da coordenação territorial 
(transfronteiriça, transnacional e 
inter-regional)

4.1 A cooperação que ultrapassa as 
fronteiras administrativas e tenta ir além 
das naturais contém um grande potencial 
de desenvolvimento regional, criação de 
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emprego e coesão. A cooperação com base 
na necessidade partilhada, num território 
partilhado, é frequentemente a mais 
eficaz.
4.2 A cooperação transfronteiriça advém 
da ideia de que muitos desafios 
ultrapassam as fronteiras administrativas.
Como resposta eficaz, é necessária uma 
ação conjunta e de cooperação, bem como 
uma partilha de conhecimentos ao nível 
territorial adequado.
4.3 Além disso, o potencial implícito das 
regiões fronteiriças poderá ser 
aproveitado através de medidas de apoio 
de caráter local.
4.4 As duas estratégias macrorregionais 
existentes permitiram a organização das 
partes interessadas em ações conjuntas ao 
nível territorial adequado. As estratégias 
reforçaram a ideia da necessidade de 
cooperação para solucionar problemas 
que não podem ser resolvidos por um 
único Estado-Membro, como a limpeza do 
Mar Báltico ou do Danúbio. As 
estratégias macrorregionais e outras 
formas de cooperação territorial podem 
ser apoiadas pelo FEDER e pelo FSE, 
devendo as condições específicas para o 
apoio às estratégias macrorregionais ser 
indicadas nos programas.
4.5 A eliminação de obstáculos deve ser 
incluída na programação dos fundos 
abrangidos pelo RDC – os objetivos das 
estratégias macrorregionais existentes 
devem estar patentes nas necessidades, 
análise e definição de metas dos 
programas operacionais relevantes, logo a 
partir da fase de planeamento. Essas 
estratégias só terão cumprido o seu 
propósito quando os objetivos das 
estratégias macrorregionais integrarem o 
planeamento estratégico dos programas 
da política de coesão nas regiões e 
Estados-Membros em causa.
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4.6 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em simultâneo, garantir que os 
programas de cooperação territorial 
contribuem eficazmente para os objetivos 
da estratégia "Europa 2020". Os 
Estados-Membros e as regiões podem, 
desta forma, promover a cooperação, bem 
como testar, ensaiar e introduzir novas 
soluções, certificando-se de que a 
cooperação é organizada para apoiar os 
objetivos políticos mais abrangentes.
Sempre que necessário, a cooperação 
territorial deve ser usada para aproximar 
os decisores políticos de outros países, a 
fim de trabalharem no sentido da 
resolução de problemas comuns.
4.7 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em primeiro lugar, considerar os 
programas de cooperação territorial como 
ferramentas úteis que permitem 
ultrapassar obstáculos no domínio da 
cooperação, o que, por sua vez, apoiará 
objetivos da política regional e nacional 
com impacto para além da área abrangida 
pelo programa.
(Ao longo do anexo, proceder-se-á 
substituição da fórmula "deverá" ("must") 
pela fórmula "deve" ("should"), exceto nas 
referências a uma parceria, em 
conformidade com o artigo 5.º, onde 
deverá ser utilizada a fórmula "será" 
("shall").)

Or. en

Alteração 535
Elisabeth Schroedter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo -I

Texto da Comissão Alteração

Anexo -I



PE491.157v02-00 28/101 AM\906345PT.doc

PT

Quadro Estratégico Comum

O propósito deste quadro, de acordo com 
o artigo 10.º, é servir como instrumento de 
coordenação, integração e equilíbrio dos 
objetivos de diferentes políticas em 
contextos regionais específicos e, 
sobretudo, como instrumento de 
coordenação e equilíbrio das prioridades 
de investimento com os objetivos 
temáticos definidos no artigo 9.º.
Além do quadro constante no presente 
anexo, a Comissão deve apoiar os 
Estados-Membros e as regiões através da 
adoção de listas não exaustivas de ações 
recomendadas para os Fundos QEC, sob 
a forma de um ato delegado em 
conformidade com o artigo 142.º. Estas 
listas não exaustivas, como parte do QEC, 
deverão fornecer orientações aos 
Estados-Membros e às regiões sobre a 
forma de traduzir os objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º do presente 
regulamento em programação, 
considerando as diferentes necessidades, 
desafios e oportunidades das regiões e a 
flexibilidade necessária para o 
desenvolvimento sustentável regional.

1. Princípios horizontais e desafios 
transversais

1.1 Parceria e governação a vários níveis 
1.1.1 O princípio da governação a vários 
níveis requer uma ação coordenada, 
desenvolvida de acordo com os princípios 
de subsidiariedade e proporcionalidade e 
em parceria. Deve igualmente assumir a 
forma de cooperação operacional e 
institucional, em particular no que diz 
respeito à elaboração e execução das 
políticas da União. A referência explícita 
ao princípio de governação a vários níveis 
no presente regulamento representa um 
reforço desse mesmo princípio e constitui 
uma mais-valia para a própria coesão 
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política.
1.1.2 O princípio da governação a vários 
níveis deve ser respeitado, de modo a 
facilitar a coesão social, económica e 
territorial e a concretização das 
prioridades da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.
1.1.3. De acordo com o artigo 5.º, os 
Estados-Membros devem estabelecer uma 
parceria com os representantes das 
autoridades competentes a nível regional, 
local, urbano e outras autoridades 
públicas, e com os parceiros económicos e 
sociais e entidades que representem a 
sociedade civil, incluindo parceiros
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade 
de género e da não discriminação, e 
organizações não governamentais que 
promovam a inclusão social e 
organizações ativas nos domínios da 
cultura, da educação e da política de 
juventude. Será prestada especial atenção 
a grupos suscetíveis de serem afetados 
pelos programas e que possam ter 
dificuldades em influenciá-los.
1.1.4 Para assegurar uma efetiva 
governação a vários níveis, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
desenvolver as seguintes ações:
a) estabelecer parcerias de acordo com o 
código de conduta europeu referido no 
artigo 5.º; 
b) definir mecanismos de coordenação 
entre os diversos níveis de governação, de 
acordo com os respetivos sistemas de 
poderes constitucionais;
c) apresentar regularmente relatórios 
sobre o estabelecimento de parcerias.

1.1.5 Em todas as fases de execução dos 
Fundos abrangidos pelo RDC, as 
parcerias devem ser estabelecidas de 
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forma a envolver diretamente as 
autoridades regionais e locais na 
preparação dos contratos de parceria e 
dos programas, bem como na preparação, 
execução, monitorização e avaliação 
desses programas. Devem também ser 
envolvidos os parceiros económicos e 
sociais, outras autoridades públicas, 
assim como as entidades representantes 
da sociedade civil, incluindo parceiros 
ambientais, organizações não 
governamentais e entidades responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação, de forma a assegurar a 
parceria em todas as fases da execução 
das políticas. As parcerias devem ser 
estabelecidas da seguinte forma:
a) os parceiros devem representar os 
diferentes níveis territoriais em 
conformidade com a estrutura 
institucional dos Estados-Membros e a 
parceria é estabelecida, respeitando os 
seguintes requisitos mínimos:
(i) a representação dos diferentes 
parceiros baseia-se nas respetivas 
responsabilidades durante a execução dos 
programas;
(ii) os parceiros selecionam e nomeiam os 
seus próprios membros nos comités de 
monitorização e em outros órgãos 
consultivos e grupos de trabalho criados 
no quadro dos fundos QEC;
(iii) os comités de monitorização são 
baseados no género e a sua composição é 
diversificada; 
(iv) a lista de membros dos comités de 
monitorização e de outros grupos de 
trabalho é tornada pública; 
(v) cada parceiro selecionado está 
consciente dos seus deveres no que diz 
respeito à confidencialidade e aos 
conflitos de interesse devido a formação 
específica e a uma formalização dos seus 
deveres numa declaração assinada.
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b) os parceiros devem estar diretamente 
envolvidos na preparação de contratos de 
parceria e em todas as fases de 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas.
1.1.6 A cooperação com os parceiros deve 
cumprir as melhores práticas. Cada 
Estado-Membro deve garantir um nível 
adequado de assistência técnica, de forma 
a facilitar o envolvimento e a participação 
dos parceiros em todas as fases do 
processo de programação.
1.1.7 Os Estados-Membros devem 
estabelecer uma parceria respeitando os 
seguintes requisitos mínimos em termos 
de procedimento: 
(i) divulgação atempada da informação 
durante os debates sobre documentos 
estratégicos; 
(ii) tempo suficiente para os interessados 
analisarem os documentos, consultarem 
os seus membros e constituintes e 
enviarem os seus comentários; 
(iii) canais apropriados para os 
interessados apresentarem questões ou 
fazerem sugestões e comentários; 
(iv) transparência relativamente à forma 
como as propostas e os comentários dos 
parceiros foram tidos em conta, incluindo 
um esclarecimento caso os comentários 
sejam rejeitados e 
(v) divulgação do resultado das propostas. 

1.1.8 Além disso, deve ser tida em 
consideração a acessibilidade de pessoas 
com deficiência a este processo, em 
termos do ambiente físico que lhes é 
proporcionado.

1.2 Desenvolvimento sustentável
1.2.1 O princípio do desenvolvimento 
sustentável, tal como definido no artigo 
3.º do Tratado da União Europeia (TUE), 
reporta-se a um conceito de progresso, 
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segundo o qual as considerações de 
ordem social, económica e ambiental 
devem ser tidas em conta quando se trata 
do bem-estar e de uma melhor qualidade 
de vida para as gerações presentes e 
futuras.
1.2.2 As considerações em matéria de 
desenvolvimento sustentável, assim como 
o princípio do poluidor-pagador, devem, 
por conseguinte, constituir parte 
integrante de qualquer plano, do 
planeamento à execução e do controlo à 
avaliação. A não aplicação do princípio 
do poluidor-pagador só pode ser permitida 
em casos excecionais e desde que sejam 
aplicadas medidas atenuantes claras.
1.2.3 Para fazer face aos complexos 
desafios que têm pela frente, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
utilizar todos os instrumentos políticos da 
União ao seu alcance. No que se refere, 
nomeadamente, ao combate às alterações 
climáticas, deve haver uma concentração 
de recursos em medidas preventivas e 
atenuantes. Qualquer novo investimento 
realizado com o apoio dos fundos 
abrangidos pelo RDC deve ser de 
natureza intrinsecamente resistente ao 
impacto das alterações climáticas e 
catástrofes naturais.
1.2.4 O FEDER e o FC devem continuar 
a fazer investimentos consideráveis nas 
infraestruturas dos Estados-Membros e 
das regiões, de modo a satisfazer os 
requisitos da Diretiva-Quadro no domínio 
da política da água1 e outras diretivas 
pertinentes. Uma vez que já existem 
soluções tecnológicas que visam 
contribuir para ações sustentáveis, e 
outras novas estão a surgir, o FEDER 
deve continuar a apoiar a investigação 
neste domínio. Tal apoio deve destinar-se 
a complementar as medidas abrangidas 
pelo Programa-Quadro Horizonte 2020. O 
financiamento de ações relacionadas com 

                                               
1JO […] Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000.
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a biodiversidade pode ser disponibilizado 
através do FEADER e do FEAMP. O 
FEADER pode também ser utilizado para 
apoiar os responsáveis pela gestão das 
terras, no caso de existirem requisitos 
ambientais obrigatórios que conduzam a 
situações de desvantagens locais 
específicas.

1.2.5 A concretização do objetivo de 
desenvolvimento sustentável não deve 
constituir um exercício técnico. Para 
garantir a integração efetiva deste 
objetivo na gestão dos fundos abrangidos 
pelo RDC, as autoridades de gestão devem 
ter sempre este objetivo na devida conta 
ao longo de todo o ciclo de vida dos 
programas e assumir um papel mais ativo 
na redução dos efeitos nocivos das 
intervenções ao nível ambiental, 
nomeadamente através das seguintes 
ações:
a) canalizar os investimentos para as 
opções mais eficientes em termos de 
recursos;
b) ponderar cuidadosamente a 
necessidade de investimento, nos casos em 
que o impacto ambiental desse 
investimento seja considerável;
c) adotar uma perspetiva a longo prazo, 
ao comparar os custos do "ciclo de vida" 
dos métodos de investimento alternativos;
d) utilizar contratos públicos ecológicos.

1.3 Promoção da igualdade entre homens 
e mulheres e da não discriminação
1.3.1 Os Estados-Membros e as regiões 
devem tomar medidas adequadas no 
sentido de eliminar as desigualdades, 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e prevenir qualquer tipo de 
discriminação com base no género, raça 
ou etnia, religião ou crença, deficiência, 
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idade, orientação sexual ou identidade de 
género, em todas as fases da execução de 
fundos abrangidos pelo RDC.
1.3.2 Os Estados-Membros e as regiões 
devem ter por objetivo a igualdade entre 
homens e mulheres e tomar as medidas 
adequadas para impedir qualquer tipo de 
discriminação durante a preparação, 
execução, monitorização e avaliação das 
intervenções nos programas 
cofinanciados pelos fundos abrangidos 
pelo RDC e definir claramente medidas 
que assegurem o respeito por este 
princípio nos programas.
1.3.3 Os Estados-Membros e as regiões 
devem ter por objetivo a igualdade entre 
homens e mulheres, como estabelecido no 
artigo 8.º do TFUE, e garantir a sua 
integração na preparação, execução, 
monitorização e avaliação de ações no 
âmbito dos Fundos QEC e a integração 
da perspetiva de género como princípio 
vinculativo. Os programas do Fundo de 
Coesão, do FEDER e do FSE devem 
especificar explicitamente a contribuição 
esperada dos referidos fundos para a 
igualdade dos géneros estabelecendo 
objetivos e instrumentos pormenorizados. 
A análise de género deve ser incluída na 
análise dos objetivos da intervenção. Os 
sistemas de monitorização e de recolha de 
dados são igualmente essenciais para 
disponibilizar uma imagem clara de como 
os programas satisfazem os objetivos de 
igualdade de género. O progresso deverá 
ser demonstrado através da aplicação de 
indicadores horizontais. Deve ser 
garantida a participação na parceria aos 
organismos relevantes responsáveis pela 
promoção da igualdade de género. É 
fortemente recomendável organizar 
estruturas permanentes ou atribuir 
explicitamente uma função às estruturas 
de aconselhamento existentes em matéria 
de igualdade de género, a fim de 
promover a especialização necessária na 
preparação, monitorização e avaliação 



AM\906345PT.doc 35/101 PE491.157v02-00

PT

dos programas. Uma maior participação 
das mulheres no mercado de trabalho, 
que como empregadoras, quer como 
trabalhadoras, irá fortalecer a economia 
da União. Para atingir as metas de 
emprego da estratégia "Europa 2020", 
fixadas em 75%, é fundamental eliminar 
os obstáculos ao aumento da atividade, 
aumentando a taxa de emprego feminino. 
Os obstáculos à participação das 
mulheres no mercado de trabalho devem, 
portanto, ser objeto de uma abordagem 
exaustiva, por exemplo, através da 
redução da segmentação do mercado de 
trabalho através do emprego e do setor 
através, entre outros, do encorajamento a 
uma maior participação das mulheres no 
domínio do I&D e da inclusão de 
trabalhadoras na formação e da formação 
profissional em "empregos ecológicos". 
Os Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar, através de medidas específicas, 
que, para além do FSE, do FEDER, do 
FC, do FEAMP e do FEADER, existem 
igualmente atividades financeiras que 
promovam a independência económica 
das mulheres, contribuam para a 
consecução de um equilíbrio adequado 
entre a vida profissional e familiar e 
aumentem as oportunidades das mulheres 
enquanto empresárias.
1.3.4 A monitorização e avaliação dos 
programas contribuem para a medição do 
impacto da contribuição que se espera dos 
fundos abrangidos pelo RDC para a 
igualdade de género.
1.3.5. A opinião expressa pelos 
organismos para a igualdade sobre os 
programas para o FSE, o FEDER e o 
Fundo de Coesão deve ter como objetivo 
garantir que todas as disposições 
necessárias estão em vigor. Além disso, é 
fortemente recomendável o envolvimento 
dos organismos para a igualdade ou de 
outras organizações ativas no combate à 
discriminação, a fim de promover a 
especialização necessária à preparação, 
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monitorização e avaliação dos Fundos.

1.4 Acessibilidade
1.4.1 Todos os produtos e serviços 
disponibilizados ao público, que sejam 
cofinanciados pelos fundos abrangidos 
pelo RDC, devem ser acessíveis. A 
acessibilidade às áreas edificadas, aos 
transportes, às tecnologias da informação 
e da comunicação é particularmente 
essencial para fins de inclusão de grupos 
desfavorecidos, incluindo pessoas com 
mobilidade reduzida e pessoas com 
deficiência, tendo especialmente em conta 
a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, em 
vigor desde 3 de maio de 2008, e as 
políticas da UE com vista à 
implementação da Convenção da ONU.
1.4.2 É crucial abordar de modo 
adequado as necessidades daqueles que 
estão mais afastados do mercado de 
trabalho, das pessoas com deficiência, dos 
migrantes, dos refugiados e dos 
requerentes de asilo, das pessoas sem 
domicílio e de outros grupos expostos ao 
risco de pobreza, de crianças e jovens, de 
idosos, de minorias étnicas e outros 
grupos desfavorecidos, a fim de 
possibilitar que estes se integrem melhor 
no mercado de trabalho e participem 
plenamente na sociedade.
1.4.3 Para que a estratégia "Europa 
2020" possa atingir os seus objetivos, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
continuar a promover a coesão social, em 
pé de igualdade com a coesão económica 
e territorial, em todas as regiões da UE. É 
estabelecida uma percentagem mínima 
para o FSE para cada categoria de região 
de acordo com o artigo 84.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º (...RDC), 
resultando numa percentagem total 
mínima para o FSE de 25 % do 
orçamento destinado à política de coesão 
(excluindo o Mecanismo "Interligar a 
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Europa").

1.5 Demografia
1.5.1 A adaptação às alterações 
demográficas é um dos desafios 
fundamentais com que os 
Estados-Membros e as regiões se irão 
confrontar nas próximas décadas. A 
combinação de uma menor população 
ativa com uma maior percentagem de 
reformados exercerá uma pressão 
adicional sobre os seus sistemas de 
segurança social e a sua competitividade 
económica.
1.5.2 As alterações demográficas dão 
origem a novos desafios. Essas evoluções 
demográficas devem ser estudadas e 
confrontadas a nível regional e local, 
sobretudo quando se evidenciem padrões 
de desenvolvimento diferentes. Os 
Estados-Membros e as regiões têm de 
contar com os fundos abrangidos pelo 
RDC para o desenvolvimento de 
estratégias adaptadas a cada caso 
específico, com o objetivo de fazer face 
aos problemas demográficos e criar 
oportunidades para o desenvolvimento de 
uma "economia da terceira idade".
1.5.3 O aumento das possibilidades de 
emprego para os idosos trará consigo 
enormes benefícios para as pessoas, 
sociedades e orçamentos públicos. Os 
Estados-Membros e as regiões devem usar 
os fundos abrangidos pelo RDC em ações 
destinadas a facilitar a inclusão de todos 
os grupos etários. A utilização otimizada 
de todos os recursos humanos existentes, 
incluindo os esforços para combater o 
desemprego juvenil, constitui uma das 
primeiras tarefas dos fundos abrangidos 
pelo RDC em termos da sua contribuição 
para a maximização do potencial da 
população de toda a União. Este objetivo 
será alcançado através da melhoria do 
acesso às estruturas educativas e de apoio 
social, bem como dos níveis mínimos e 
qualidade das referidas estruturas. Os 
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investimentos em infraestruturas de saúde 
podem igualmente contribuir para o 
objetivo de uma vida profissional longa e 
saudável para todos os cidadãos da União.
1.5.4 Na elaboração dos seus programas, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
os desafios das alterações demográficas a 
longo prazo. Nas regiões mais afetadas 
pelas alterações demográficas, devem
identificar medidas com vista a:
a) apoiar a renovação demográfica, 
através da criação de melhores condições 
para as famílias e de um equilíbrio mais 
adequado entre vida profissional e 
familiar;
b) impulsionar o emprego e aumentar a 
produtividade e o desempenho económico 
através de investimentos na educação e na 
investigação;
c) centrar esforços na adequação e na 
qualidade das estruturas educativas e de 
apoio social; e
d) assegurar a rentabilidade da prestação 
de cuidados de saúde e de cuidados 
prolongados, incluindo um investimento 
em infraestruturas.

1.6 Abordagem integrada
1.6.1 Uma abordagem territorial 
integrada é fundamental para dar uma 
resposta efetiva aos desafios com que os 
Estados-Membros e as regiões se 
confrontam. Esses desafios estão 
relacionados com os impactos da 
globalização, das preocupações 
energéticas e ambientais, dos problemas 
relacionados com o envelhecimento e com 
as alterações demográficas, das 
exigências de transformação tecnológica 
e inovação, das desigualdades a nível dos 
rendimentos e da segregação social. A 
natureza complexa e inter-relacionada 
destas questões obriga a que o êxito das 
soluções esteja dependente da sua 
natureza integrada, multissetorial e 
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multidimensional.
1.6.2 Neste contexto, os Fundos 
abrangidos pelo RDC permitem combinar 
o poder de diversos fundos da UE em 
pacotes integrados específicos, adaptados 
às necessidades locais e regionais.
1.6.3. No planeamento de estratégias e de 
programas com vista à identificação das 
intervenções mais adequadas, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
prestas particular atenção aos aspetos 
territoriais, estruturais e institucionais 
mais importantes, como as ligações da 
região em causa, os padrões de emprego e 
a mobilidade laboral; as interligações 
entre espaço rural e urbano, as 
interdependências locais entre diversos 
setores, património cultural, o 
envelhecimento e as alterações 
demográficas, etc.
1.6.4 Os Estados-Membros e as regiões 
têm de analisar os desafios societais mais 
importantes que enfrentam. Ao dar 
resposta a esses desafios, devem também 
ter em conta os aspetos específicos do 
bem-estar dos seus cidadãos que 
pretendem influenciar e melhorar através 
de determinada política e o modo como 
esta deve ser planeada e aplicada no 
contexto específico do Estado-Membro ou 
da região em causa.
1.6.5 De forma a promover boas políticas 
adaptadas a necessidades regionais 
específicas, os Estados-Membros e as 
regiões devem continuar a desenvolver 
uma abordagem territorial integrada da 
conceção e da concretização de políticas. 
O método de investimento territorial 
integrado deve ser a ferramenta principal 
para alcançar um desenvolvimento 
sustentável equilibrado, com a 
potencialidade para promover o emprego, 
a inclusão social e a prosperidade, tendo 
em conta os aspetos contextuais 
relevantes, centrando-se, contudo, nos 
seguintes elementos fulcrais:
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a) avaliação do potencial e da capacidade 
de desenvolvimento da região em termos 
da estratégia "Europa 2020";
b) avaliação dos desafios de 
desenvolvimento enfrentados pelas 
regiões e sua capacidade de os abordar;
c) determinação da escala territorial e do 
contexto a adotar na conceção e execução 
de políticas, de acordo com o princípio de 
subsidiariedade;
d) combinação de uma ou mais 
prioridades de investimento 
complementares de diferentes objetivos 
temáticos num eixo prioritário ou num 
programa;
e) conceção dos mecanismos de 
governação a vários níveis que são 
necessários para assegurar a execução 
eficaz da política;
f) seleção do resultado adequado e dos 
indicadores de resultados a serem 
utilizados na monitorização e avaliação 
da política.

2. Sinergias e coordenação dos fundos 
abrangidos pelo RDC com instrumentos 
de outras políticas da UE

2.1 Introdução
2.1.1 Com vista à otimização dos 
resultados do crescimento e do 
desenvolvimento sustentáveis no terreno, 
é importante coordenar todas as políticas 
da União e instrumentos relacionados que 
contribuam para a coesão económica, 
social e territorial e para um 
desenvolvimento territorial mais 
equilibrado na UE. Isto deve também
traduzir-se numa maior coordenação 
entre o orçamento da União e os 
orçamentos nacionais e subnacionais dos 
Estados-Membros aquando do 
financiamento de prioridades políticas 
comuns, bem como por uma melhor 
cooperação vertical entre a UE e as 
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entidades nacionais e regionais.
2.1.2 As sinergias e a coordenação não 
implicam uma solução igual para todos os 
casos. Neste contexto, é necessário 
proceder a uma análise mais aprofundada 
do impacto das políticas da União nas 
regiões e na coesão, de modo a estimular 
a eficácia das sinergias e a promover os 
meios mais convenientes a nível europeu 
para apoio ao investimento local e 
regional.
2.1.3 Nas fases de programação e de 
execução, os Estados-Membros e as 
regiões devem assegurar a consistência 
entre as intervenções apoiadas por fundos 
abrangidos pelo RDC e os objetivos de 
outras políticas da UE. Para o efeito, 
devem esforçar-se por:
a) identificar e tirar partido das 
complementaridades entre diferentes 
instrumentos da União a nível nacional e 
regional, tanto na fase de planeamento, 
como na de execução;
b) otimizar as estruturas existentes e, 
quando necessário, criar novas estruturas 
que facilitem a identificação estratégica 
de prioridades para os vários 
instrumentos e estruturas de coordenação 
a nível nacional, evitar a duplicação de 
esforços e identificar os domínios em que 
é necessário apoio financeiro adicional;
c) fazer pleno uso de todo o potencial 
existente, combinando a ajuda de diversos 
instrumentos para apoiar intervenções 
individuais, e trabalhar de perto com os 
responsáveis pela implementação de 
outros instrumentos nacionais, de modo a 
proporcionar aos beneficiários 
oportunidades de financiamento coerentes 
e simplificadas.

2.2 Programa-Quadro Horizonte 2020
2.2.1 É fundamental reforçar as sinergias 
e complementaridades entre a política de 
coesão e o Programa-Quadro Horizonte 
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2020, definindo claramente a divisão 
entre os respetivos domínios de 
intervenção.
2.2.2 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em particular, desenvolver uma 
estratégia nacional ou regional de 
investigação e inovação ("I&I") para 
uma "especialização inteligente" em 
conformidade com o programa de 
reforma nacional. Tais estratégias devem 
ser desenvolvidas através da estreita 
colaboração entre as autoridades de 
gestão nacionais ou regionais e as 
autoridades diretamente visadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020, mas 
também com a participação de outras 
partes interessadas, como as 
universidades e outros estabelecimentos 
de ensino superior, a indústria local e os 
parceiros sociais. Essas estratégias de 
inovação devem ter em conta as ações a 
montante e a jusante do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.
2.2.3 As ações a montante, de preparação 
dos intervenientes regionais na “I&I” 
para a participação nos projetos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
(“caminhos de excelência”), devem ser 
desenvolvidas através do reforço das 
capacidades. A comunicação e a 
cooperação entre os pontos de contacto 
nacionais do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e as autoridades de gestão 
dos fundos abrangidos pelo RDC devem 
ser reforçadas, especialmente no que se 
refere a quaisquer projetos pré-
selecionados do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 que não tenham sido 
financiados por falta de recursos.
2.2.4 As ações a jusante devem 
providenciar os meios para a exploração e 
divulgação no mercado dos resultados da 
"I&I" decorrentes do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e podem incluir 
instalações-piloto e locais de 
demonstração, validação de conceito e 
financiamento da fase inicial, serviços de 
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incubação, investigação aplicada, 
capacidades industriais e de transferência 
de tecnologias específicas e apoio aos 
"clusters".
2.2.5 Deve ser prestado apoio conjunto às 
autoridades nacionais e regionais para a 
conceção e implementação dessas 
estratégias de inovação, que pode incluir 
o apoio na identificação de oportunidades 
de financiamento conjunto de 
infraestruturas de "I&I" de interesse 
europeu, a promoção da colaboração 
internacional, o apoio metodológico por 
meio de avaliações interpares, o 
intercâmbio de boas práticas e ações de 
formação entre regiões.
2.2.6 Os Estados-Membros e as regiões 
devem ter em consideração as seguintes 
medidas adicionais destinadas a eliminar 
os obstáculos à excelência e à inovação, 
que sejam complementares ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e que 
com ele criem sinergias:
a) ligação de centros de excelência 
emergentes e regiões inovadoras em 
Estados-Membros menos desenvolvidos a 
instituições congéneres líderes noutros 
pontos da Europa;
b) estabelecimento de ligações a clusters 
inovadores e reconhecimento da 
excelência em regiões menos 
desenvolvidas;
c) criação de "Cátedras do CEI" para 
atrair académicos eminentes; e 

d) apoio ao acesso de investigadores e 
inovadores a redes internacionais.

2.3 LIFE
2.3.1 Sempre que possível, devem ser 
exploradas as sinergias com instrumentos 
políticos da União (de financiamento ou 
não) com vista à atenuação das alterações 
climáticas, à proteção ambiental e à 
utilização eficiente dos recursos.
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2.3.2 Uma vez que os programas 
contribuem para os objetivos do 
crescimento sustentável através de uma 
orientação temática mais marcada e do 
reforço do princípio de desenvolvimento 
sustentável, as sinergias referidas no 
ponto 2.3.1 são inerentes ao quadro 
regulador dos fundos abrangidos pelo 
RDC.
2.3.3 Deve proceder-se à criação de 
sinergias com o programa LIFE, 
especialmente com projetos integrados 
nos domínios da natureza (como serviços 
de ecossistemas e biodiversidade), água, 
resíduos, ar, atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às alterações 
climáticas. A coordenação com o 
programa LIFE deve ser assegurada por 
projetos de apoio de natureza 
complementar e pelo fomento do recurso 
a soluções, métodos e abordagens 
validados ao abrigo do programa LIFE.
2.3.4 Deve ser promovido o recurso a 
avaliações do impacto ambiental (AIA), 
avaliações do impacto sobre a 
sustentabilidade (AIS) e avaliações 
estratégicas ambientais (AEA) e a outros 
instrumentos pertinentes, a fim de ter em 
conta a perda de biodiversidade e os 
efeitos das alterações climáticas no 
ordenamento do território (incluindo 
estratégias macrorregionais) e na tomada 
de decisões a nível regional e local.
2.3.5 Os Estados-Membros e as regiões 
devem promover as infraestruturas 
ecológicas, a ecoinovação e a adoção de 
tecnologias inovadoras no sentido de criar 
uma economia mais ecológica.
2.3.6 O reforço das capacidades é uma 
condição prévia para a realização destas 
atividades e deve aumentar as 
potencialidades e desenvolver as 
competências das autoridades e parceiros 
locais e regionais.
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2.3.7 Uma vez que os desafios ambientais 
vão além das fronteiras administrativas, é 
extremamente importante a cooperação 
transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional entre as autoridades 
europeias, nacionais, regionais e locais, a 
fim de proteger a biodiversidade e os 
recursos naturais em todas as regiões. A 
melhor utilização das potencialidades da 
cooperação territorial e do intercâmbio de 
informações, experiência e boas práticas 
contribuiria significativamente para a 
concretização dos objetivos no domínio do 
ambiente e do clima.
2.3.8 Além disso, deve existir coordenação 
entre o financiamento por fundos 
abrangidos pelo RDC e o apoio através do 
programa NER 300, que utiliza as receitas 
da venda em leilão de licenças de emissão 
ao abrigo do Regime Europeu de 
Comércio de Emissões1.

2.4 “Erasmus para Todos”
2.4.1 As sinergias entre os Fundos 
abrangidos pelo RDC e o programa 
"Erasmus para Todos" devem ser 
fomentadas, de modo a maximizar o 
impacto do investimento nas pessoas. 
2.4.2 Esse investimento sincronizado 
beneficiará, quer os indivíduos, quer a 
sociedade como um todo, contribuindo 
para o crescimento e para a prosperidade, 
contribuindo para uma melhor 
compreensão intercultural, garantindo o 
acesso a ações mais abrangentes de 
educação e formação, quer formal quer 
informal, impulsionando as iniciativas 
jovens, as iniciativas dos cidadãos e 
destinando-se a todas as gerações. 

                                               
1 2010/670/UE: Decisão da Comissão, de 3 de novembro de 2010, que estabelece critérios e medidas para o 
financiamento de projetos de demonstração comercial tendo em vista a captura e o armazenamento geológico 
de CO2 em condições de segurança ambiental, bem como de projetos de demonstração de tecnologias 
inovadoras de aproveitamento de energias renováveis no contexto do regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade estabelecido pela Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (2010/670/UE) JO L 275 de 25.10.2003, p. 32–46.
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2.4.3 O novo programa para a Educação 
"Erasmus para Todos", conforme 
proposto pela Comissão, apoia sobretudo 
projetos transnacionais enquanto a 
política de coesão tem uma dimensão 
regional mais evidente. 
2.4.4 Os Estados-Membros e as regiões 
são incitados a testarem instrumentos e 
métodos que resultam da cooperação 
transnacional no âmbito do Programa 
"Erasmus para Todos" e que os 
implementem no seu território através dos 
Fundos abrangidos pelo RDC.
2.4.5 A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar uma coordenação 
efetiva entre a política de coesão e o 
programa "Erasmus para Todos", 
estabelecendo uma nítida distinção entre 
os respetivos tipos de investimento e os 
grupos-alvo.
2.4.6 O Programa "Erasmus para Todos" 
centra-se no apoio a projetos 
transnacionais, incluindo a mobilidade de 
estudantes, jovens e trabalhadores e nas 
parcerias estratégicas entre organizações 
e instituições em toda a Europa, bem 
como em ações de apoio ao 
desenvolvimento e aplicação de políticas. 
2.4.7 Os principais alvos prioritários de 
investimento da política de coesão serão a 
educação (apoio de infraestruturas de 
pré-primária, escolas primárias e 
secundárias, universidades), a formação 
no mercado de trabalho (para assegurar 
que todos os adultos à procura de 
emprego ou de uma mudança na sua vida 
profissional podem ser apoiados –
acontecia no caso do subprograma 
Leonardo da Vinci, ação PMT – Pessoas 
Presentes no Mercado de Trabalho), e 
formandos adultos em geral.
2.4.8 Além disso, obter-se-ão melhores 
resultados através do aumento do 
financiamento para a mobilidade e para 
atividades que incorporem de forma mais 
global as boas práticas e os projetos 
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inovadores identificados a nível europeu 
no âmbito do novo programa para a 
educação, para a juventude e para o 
desporto, assegurando uma comunicação 
real, transparente e de fácil acesso com os 
cidadãos, a nível da UE e a nível nacional 
e regional.

2.5 Programa para a Mudança e 
Inovação Social (PMIS)
2.5.1 As sinergias entre os Fundos 
abrangidos pelo RDC e o programa da 
União Europeia para a Mudança e 
Inovação Social (PMIS) devem ser 
otimizadas, a fim de contribuir para a 
implementação da estratégia "Europa 
2020", das metas, das iniciativas 
emblemáticas, das orientações integradas 
e da iniciativa Oportunidades Jovens, 
através de um apoio financeiro dedicado à 
promoção de um elevado nível de 
emprego de qualidade e sustentável, 
garantindo proteção social digna e 
adequada, combatendo a exclusão social e 
a pobreza, melhorando as condições de 
trabalho, bem como a situação 
profissional e educativa dos jovens.
2.5.2. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e 
a complementaridade de todas as 
atividades empreendidas no âmbito do 
programa com outras ações da União, em 
domínios como o diálogo social, a justiça 
e os direitos fundamentais, a igualdade de 
oportunidades, a educação, a formação 
profissional, os direitos e bem-estar das 
crianças, a política de juventude, a 
política de migração, a investigação e 
inovação, o empreendedorismo, a saúde, 
as condições laborais, o alargamento e as 
relações externas, bem como a política 
económica em geral .
2.5.3 Em muitas regiões de fronteira, as 
parcerias transfronteiriças EURES 
desempenham um papel importante para 
o desenvolvimento de um mercado de 
trabalho europeu genuíno. As parcerias 
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transfronteiriças EURES devem, 
portanto, continuar a receber apoio de 
atividades horizontais da União, que pode 
ser complementado por recursos 
nacionais ou pelo FSE.
2.5.4 Para assegurar a 
complementaridade, as ações no âmbito 
do PMIS deverão ser coordenadas, de 
forma próxima, com as ações no âmbito 
da política de coesão. Os 
Estados-Membros deverão coordenar as 
ações correspondentes no QEC, em 
particular no âmbito do FSE e do 
FEDER, com as ações do PMIS – eixo 
referente ao microfinanciamento e ao 
empreendedorismo social, cujo objetivo é 
aumentar o acesso e a disponibilidade de 
microfinanciamento a pessoas que 
perderam o seu emprego, que correm esse 
risco, que têm dificuldade em entrar ou 
reentrar no mercado de trabalho, bem 
como a pessoas que correm o risco de 
exclusão social ou a pessoas vulneráveis 
em posições de desvantagem no que toca 
ao acesso ao mercado de crédito 
convencional e que desejem iniciar ou 
desenvolver a sua microempresa, 
inclusive sob a forma de autoemprego, 
sem qualquer tipo de discriminação no 
que toca à idade, bem como a 
microempresas, especialmente na 
economia social, e microempresas que 
empreguem pessoas em posição de 
desvantagem no mercado de trabalho.
2.5.5 Por iniciativa do Parlamento 
Europeu, o "eixo Iniciativa Jovem", no 
âmbito do PMIS, financia ações 
destinadas a pessoas com idade inferior a 
25 anos, entre outras ações, para prevenir 
o abandono escolar precoce, 
especialmente através da reintegração na 
formação, para desenvolver competências 
relevantes para o mercado de trabalho, a 
fim de aproximar os mundos do emprego, 
da educação e da formação, para apoiar 
uma primeira experiência profissional e 
de formação no trabalho, dando aos 



AM\906345PT.doc 49/101 PE491.157v02-00

PT

jovens a oportunidade de adquirir 
competências relevantes, experiência 
profissional, formação de qualidade e 
períodos de estágio e para facilitar o seu 
acesso ao mercado de trabalho. De forma 
a reforçar estas ações, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
implementar ações correspondentes nos 
programas no âmbito do QEC.

2.6 CEF + RTE, redes de energia e 
telecomunicações
2.6.1 Para maximizar o valor 
acrescentado europeu, o FEDER e o 
Fundo de Coesão, a Rede Transeuropeia 
e o Mecanismo Interligar a Europa 
(CEF–Connecting Europe Facility) 
devem ser planeados em estreita 
colaboração, de modo a assegurar a 
otimização das ligações entre diversos 
tipos de infraestruturas (nos transportes, 
na energia e nas telecomunicações) a 
nível local, regional, nacional e em toda a 
União. Dever-se-á assegurar a máxima 
capitalização dos fundos para projetos 
com dimensão europeia e de mercado 
único, dando prioridade, em particular, às 
redes de transporte, de energia e digital.
2.6.2 Do mesmo modo que as 
infraestruturas nacionais precisam de ser 
coerentemente planeadas, tendo em conta, 
tanto o desenvolvimento das ligações 
transfronteiriças da União, como o 
desenvolvimento de ligações entre regiões 
de um Estado-Membro, também os planos 
devem basear-se na procura real e 
estimada de transportes e identificar as 
ligações em falta e os pontos de 
estrangulamento. O investimento nas 
ligações regionais à rede global e à 
infraestrutura central da Rede 
Transeuropeia de Transportes (RTE-T) 
deve garantir que tanto as áreas urbanas, 
como as rurais, beneficiam das 
oportunidades criadas pelas redes 
principais.
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2.6.3 A definição de prioridades no caso 
de investimentos com impacto para além 
de um determinado Estado-Membro deve 
ser coordenada com o planeamento da 
RTE-T, de forma que os investimentos do 
FEDER e do Fundo de Coesão em 
infraestruturas de transportes estejam em 
perfeita sintonia com as orientações da 
RTE-T, que definem as prioridades da 
União em matéria de transportes, 
incluindo o combate aos desafios 
apresentados pelas alterações climáticas, 
o desenvolvimento futuro de uma RTE-T 
integrada e o conceito de corredor 
multimodal.
2.6.4 O Livro Branco da Comissão dos 
Transportes1 apresenta a sua visão de um 
sistema de transportes competitivo e 
eficiente do ponto de vista dos recursos, 
salientando que é necessária uma redução 
significativa dos gases com efeito de 
estufa no setor dos transportes. Em 
relação aos fundos abrangidos pelo RDC, 
isto implica um enfoque em formas 
sustentáveis de transporte e investimentos 
em áreas que ofereçam o valor 
acrescentado europeu mais elevado, por 
exemplo, as redes transeuropeias. Depois 
de identificados os investimentos, deve ser 
estabelecida uma lista de prioridades, de 
acordo com a contribuição de cada um 
para a mobilidade, sustentabilidade, 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e para o Espaço Único Europeu 
dos Transportes.

2.6.5 Os Estados-Membros e as regiões 
devem concentrar os investimentos na 
construção de novas infraestruturas e no 
reforço da capacidade das infraestruturas 
existentes através de uma modernização 
substancial das mesmas.
2.6.6 Em relação aos transportes 
marítimos, os portos devem desenvolver-se 

                                               
1 "Roteiro do espaço único europeu dos transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e 
económico em recursos" (COM(2011)144 final).
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como pontos de entrada e de saída 
eficientes, através da sua integração total 
nas infraestruturas terrestres. Deve ser 
dada prioridade a projetos relacionados 
com o acesso aos portos e ligações ao 
interior. O desenvolvimento das vias 
navegáveis interiores deve reforçar a sua 
contribuição para as redes europeias 
sustentáveis de transporte de mercadorias.
2.6.7 Deve ser especialmente promovida a 
complementaridade entre os investimentos 
em infraestruturas pelo FEDER e o 
Fundo de Coesão, sob gestão partilhada, e 
pelo Mecanismo de Interligação da 
Europa (CEF), que é gerido diretamente e 
tem uma seleção competitiva de projetos. 
O CEF deve financiar projetos na rede de 
base (as partes mais importantes da rede 
global, do ponto de vista estratégico) que 
tenham o valor acrescentado europeu 
mais elevado e sejam, à partida, os mais 
complexos em termos de execução 
relativamente à RTE-T: ligações 
transfronteiriças em falta, pontos de 
estrangulamento principais e meios de 
transporte multimodais. O Fundo de 
Coesão deve concentrar-se em projetos de 
elevado valor acrescentado europeu 
destinados a eliminar pontos de 
estrangulamento nas redes de transportes, 
apoiando as infraestruturas da RTE-T, 
tanto na rede de base, como na rede 
global.
2.6.8 Os Fundos de Coesão e os Fundos 
Estruturais disponibilizarão igualmente 
as infraestruturas locais e regionais, bem 
como as suas ligações às redes 
prioritárias da União, nos domínios da 
energia e das telecomunicações.
2.6.9 O CEF é complementar em relação 
ao Fundo de Coesão e aos Fundos 
Estruturais, uma vez que contribui para a 
concretização dos objetivos regionais e 
locais de desenvolvimento em termos de 
infraestruturas, a fim de conseguir o 
máximo valor acrescentado para um 
mercado único integrado e funcional e 
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para a coesão social, económica e 
territorial.

2.7 IPA, IEVP, EDF
2.7.1 Devem ser reforçadas as sinergias 
entre os instrumentos externos e a política 
de coesão, de modo a aumentar a eficácia 
na concretização de diversos objetivos 
políticos da União. Devem ser 
especialmente reforçadas as sinergias e 
complementaridades no que se refere ao 
Fundo Europeu para o Desenvolvimento, 
ao Instrumento de Pré-Adesão e ao 
Instrumento Europeu de Vizinhança.
2.7.2 Devem ser mais valorizadas as 
sinergias entre as atividades de 
cooperação territorial ao abrigo da 
política de coesão e o Instrumento 
Europeu de Vizinhança, que contribuem 
para uma maior integração territorial. O 
potencial para a criação de 
complementaridades entre estes 
instrumentos é mais elevado em relação 
às atividades de cooperação 
transfronteiriça. Assim, os 
Estados-Membros devem garantir que as 
atividades existentes estão associadas aos 
Agrupamentos Europeus de Cooperação 
Territorial recentemente criados, 
sobretudo no que diz respeito à 
coordenação e ao intercâmbio de práticas 
de excelência.

3. Mecanismo de coordenação dos fundos 
abrangidos pelo RDC

3.1 Os Estados-Membros e as regiões 
devem assegurar que as intervenções 
financiadas pelos fundos abrangidos pelo 
RDC criem sinergias e que a integração 
contribua para a uma redução dos custos 
administrativos e dos encargos efetivos.
3.2 Os Ministérios e as autoridades de 
gestão responsáveis pela aplicação dos 
fundos do RDC devem trabalhar em 
estreita colaboração na preparação, 
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execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas. 
Devem, em particular:
a) identificar áreas de intervenção onde 
os fundos abrangidos pelo RDC possam 
ser combinados de forma complementar 
para atingir os objetivos temáticos 
estabelecidos no presente regulamento;
b) promover, através das autoridades de 
gestão responsáveis por um dos fundos 
abrangidos pelo RDC, a participação de 
outras autoridades de gestão e dos 
Ministérios relevantes no desenvolvimento 
de regimes de apoio, a fim de assegurar 
sinergias, evitar sobreposições e promover 
uma abordagem multifundos;
c) criar comités de monitorização 
conjuntos para programas que apliquem 
fundos abrangidos pelo RDC e 
desenvolver outras disposições conjuntas 
de gestão e controlo, de modo a facilitar a 
coordenação entre as autoridades 
responsáveis pela aplicação dos fundos 
abrangidos pelo RDC;
d) utilizar soluções de governação 
eletrónica conjuntas destinadas aos 
candidatos e beneficiários e "balcões 
únicos" para aconselhamento acerca das 
oportunidades de apoio disponíveis em 
cada um dos fundos abrangidos pelo 
RDC.

4. Prioridades da coordenação territorial 
(transfronteiriça, transnacional e 
inter-regional)

4.1 A cooperação que ultrapassa as 
fronteiras administrativas e tenta ir além 
das naturais contém um grande potencial 
de desenvolvimento regional, criação de 
emprego e coesão. A cooperação com base 
na necessidade partilhada, num território 
partilhado, é frequentemente a mais 
eficaz
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4.2 A cooperação transfronteiriça advém 
da ideia de que muitos desafios 
ultrapassam as fronteiras administrativas.
Como resposta eficaz, é necessária uma 
ação conjunta e de cooperação, bem como 
uma partilha de conhecimentos ao nível 
territorial adequado.
4.3 Além disso, o potencial implícito das 
regiões fronteiriças poderá ser 
aproveitado através de medidas de apoio 
de caráter local.
4.4 As duas estratégias macrorregionais 
existentes permitiram a organização das 
partes interessadas em ações conjuntas ao 
nível territorial adequado. As estratégias 
reforçaram a ideia da necessidade de 
cooperação para solucionar problemas 
que não podem ser resolvidos por um 
único Estado-Membro, como a limpeza do 
Mar Báltico ou do Danúbio. As 
estratégias macrorregionais e outras 
formas de cooperação territorial podem 
ser apoiadas pelo FEDER e pelo FSE, 
devendo as condições específicas para o 
apoio às estratégias macrorregionais ser 
indicadas nos programas.
4.5 A eliminação de obstáculos deve ser 
incluída na programação dos fundos 
abrangidos pelo RDC – os objetivos das 
estratégias macrorregionais existentes 
devem estar patentes nas necessidades, 
análise e definição de metas dos 
programas operacionais relevantes, logo a 
partir da fase de planeamento. Essas 
estratégias só terão cumprido o seu 
propósito quando os objetivos das 
estratégias macrorregionais integrarem o 
planeamento estratégico dos programas 
da política de coesão nas regiões e 
Estados-Membros em causa.
4.6 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em simultâneo, garantir que os 
programas de cooperação territorial 
contribuem eficazmente para os objetivos 
da estratégia “Europa 2020”. Os 
Estados-Membros e as regiões podem, 
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desta forma, promover a cooperação, bem 
como testar, ensaiar e introduzir novas 
soluções, certificando-se de que a 
cooperação é organizada para apoiar os 
objetivos políticos mais abrangentes.
Sempre que necessário, a cooperação 
territorial deve ser usada para aproximar 
os decisores políticos de outros países, a 
fim de trabalharem no sentido da 
resolução de problemas comuns.
4.7 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em primeiro lugar, considerar os 
programas de cooperação territorial como 
ferramentas úteis que permitem 
ultrapassar obstáculos no domínio da 
cooperação, o que, por sua vez, apoiará os 
objetivos da política nacional e regional 
com impacto para além da área abrangida 
pelo programa.
(Ao longo do anexo, proceder-se-á 
substituição da fórmula "deverá" ("must") 
pela fórmula "deve" ("should"), exceto nas 
referências a uma parceria, em 
conformidade com o artigo 5.º, onde 
deverá ser utilizada a fórmula "será" 
("shall").)

Or. en

Alteração 536
Sergio Gutiérrez Prieto
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Anexo -I

Texto da Comissão Alteração

Anexo -I
Quadro Estratégico Comum

O propósito deste quadro, de acordo com 
o artigo 10.º, é servir como instrumento de 
coordenação, integração e equilíbrio dos 
objetivos de diferentes políticas em 
contextos regionais específicos e, 
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sobretudo, como instrumento de 
coordenação e equilíbrio das prioridades 
de investimento, com os objetivos 
temáticos definidos no artigo 9.º.

1. Princípios horizontais e desafios 
transversais

1.1 Parceria e governação a vários níveis 
1.1.1 O princípio da governação a vários 
níveis requer uma ação coordenada, 
desenvolvida de acordo com os princípios
de subsidiariedade e proporcionalidade e 
em parceria. Deve igualmente assumir a 
forma de cooperação operacional e 
institucional, em particular no que diz 
respeito à elaboração e execução das 
políticas da União. A referência explícita 
ao princípio de governação a vários níveis 
no presente regulamento representa um 
reforço desse mesmo princípio e constitui 
uma mais-valia para a própria coesão 
política.
1.1.2 O princípio da governação a vários 
níveis deve ser respeitado, de modo a 
facilitar a coesão social, económica e 
territorial e a concretização das 
prioridades da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.
1.1.3 Para assegurar uma efetiva 
governação a vários níveis, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
desenvolver as seguintes ações:
a) instituir parcerias de acordo com o 
código de conduta europeu referido no 
artigo 5.º; 
b) definir mecanismos de coordenação 
entre os diversos níveis de governação, de 
acordo com os respetivos sistemas de 
poderes constitucionais;
c) apresentar regularmente relatórios 
sobre o estabelecimento de parcerias.
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1.1.4 Em todas as fases de execução dos 
fundos abrangidos pelo RDC, as parcerias 
devem ser estabelecidas de forma a 
envolver diretamente as autoridades 
regionais e locais na preparação dos 
contratos de parceria e dos programas, 
bem como na preparação, execução, 
monitorização e avaliação desses 
programas. Devem também ser envolvidos 
os parceiros económicos e sociais, outras 
autoridades públicas, assim como as 
entidades representantes da sociedade
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
entidades responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação, de 
forma a assegurar a parceria em todas as 
fases da execução das políticas.

1.2 Desenvolvimento sustentável
1.2.1 O princípio do desenvolvimento 
sustentável, tal como definido no artigo 
3.º do Tratado da União Europeia (TUE), 
reporta-se a um conceito de progresso, 
segundo o qual as considerações de 
ordem social, económica e ambiental 
devem ser tidas em conta, quando se trata 
do bem-estar e de uma melhor qualidade 
de vida para as gerações presentes e 
futuras.
1.2.2 As considerações em matéria de 
desenvolvimento sustentável, assim como 
o princípio do poluidor-pagador, devem, 
por conseguinte, constituir parte
integrante de qualquer plano, do 
planeamento à execução e do controlo à 
avaliação. A não aplicação do princípio 
do poluidor-pagador só pode ser permitida 
em casos excecionais e desde que sejam 
aplicadas medidas atenuantes claras.
1.2.3 Para fazerem face aos complexos 
desafios que têm pela frente, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
utilizar todos os instrumentos políticos da 
União ao seu alcance. No que se refere, 
nomeadamente, ao combate às alterações 
climáticas, deve haver uma concentração 
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de recursos em medidas preventivas e 
atenuantes. Qualquer novo investimento 
com o apoio de fundos abrangidos pelo 
RDC deve ser de natureza 
intrinsecamente resistente ao impacto de 
alterações climáticas e catástrofes 
naturais.
1.2.4 O FEDER e o FC devem continuar 
a fazer investimentos consideráveis nas 
infraestruturas dos Estados-Membros e 
das regiões, de modo a satisfazer os 
requisitos da Diretiva-Quadro no domínio 
da política da água1 e outras diretivas 
pertinentes. Uma vez que já existem 
soluções tecnológicas que visam 
contribuir para ações sustentáveis, e 
outras novas estão a surgir, o FEDER 
deve continuar a apoiar a investigação 
neste domínio. Tal apoio deve destinar-se 
a complementar as medidas abrangidas 
pelo Programa-Quadro Horizonte 2020. O 
financiamento de ações relacionadas com 
a biodiversidade pode ser disponibilizado 
através do FEADER e do FEAMP. O 
FEADER pode também ser utilizado para 
apoiar os responsáveis pela gestão das 
terras, no caso de existirem requisitos 
ambientais obrigatórios que conduzam a 
situações de desvantagens locais 
específicas.
1.2.5 A concretização do objetivo de 
desenvolvimento sustentável não deve 
constituir um exercício técnico. Para 
garantir a integração efetiva deste 
objetivo na gestão dos fundos abrangidos 
pelo RDC, as autoridades de gestão devem 
ter sempre este objetivo na devida conta 
ao longo de todo o ciclo de vida dos 
programas e assumir um papel mais ativo 
na redução dos efeitos nocivos das 
intervenções ao nível ambiental, 
nomeadamente através das seguintes 
ações:

                                               
1 JO […] Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000.
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a) canalizar os investimentos para as 
opções mais eficientes em termos de 
recursos;
b) ponderar cuidadosamente a 
necessidade de investimento, nos casos em 
que o impacto ambiental desse 
investimento seja considerável;
c) adotar uma perspetiva a longo prazo, 
ao comparar os custos do "ciclo de vida" 
dos métodos de investimento alternativos;
d) aumentar a utilização de contratos 
públicos ecológicos.

1.3 Promoção da igualdade entre homens 
e mulheres e da não discriminação
1.3.1 Os Estados-Membros e as regiões
devem envidar esforços no sentido de 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como combater a discriminação com base 
no género, raça ou etnia, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, em todas as fases de execução de 
fundos abrangidos pelo RDC.
1.3.2 Os Estados-Membros e as regiões 
devem ter por objetivo a igualdade entre 
homens e mulheres e tomar as medidas 
adequadas para impedir qualquer tipo de 
discriminação durante a preparação, 
execução, monitorização e avaliação das 
intervenções nos programas 
cofinanciados pelos fundos abrangidos 
pelo RDC e definir claramente medidas 
que assegurem o respeito por este 
princípio nos programas.
1.3.3 Uma maior participação das 
mulheres no mercado de trabalho, quer 
como empregadoras quer como 
trabalhadoras, irá fortalecer a economia 
da União. Para atingir as metas de 
emprego da estratégia “Europa 2020”, é 
fundamental eliminar os obstáculos ao 
aumento da atividade, aumentando a taxa 
de emprego feminino. Os obstáculos à 
participação das mulheres no mercado de 
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trabalho devem, portanto, ser objeto de 
uma abordagem exaustiva. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar que, para além do FSE, do 
FEDER, do FC, do FEAMP e do 
FEADER, existem igualmente atividades 
financeiras que promovam a 
independência económica das mulheres, 
contribuam para a consecução de um 
equilíbrio adequado entre a vida 
profissional e familiar e aumentem as 
oportunidades das mulheres enquanto 
empresárias.
1.3.4 A monitorização e avaliação dos 
programas contribuem para a medição do 
impacto da contribuição que se espera dos 
fundos abrangidos pelo RDC para a 
igualdade de género.

1.4 Acessibilidade
1.4.1 Todos os produtos e serviços 
disponibilizados ao público, que sejam 
cofinanciados pelos fundos abrangidos 
pelo RDC, devem ser acessíveis. A 
acessibilidade às áreas edificadas, aos 
transportes e às tecnologias da 
informação e da comunicação é 
particularmente essencial para fins de 
inclusão de grupos desfavorecidos, 
incluindo pessoas com deficiência.
1.4.2 É crucial abordar de modo 
adequado as necessidades daqueles que 
estão mais afastados do mercado de 
trabalho. Os princípios de igualdade de 
tratamento e de não discriminação 
constituem pedras angulares dos nossos 
direitos fundamentais e valores. Embora a 
legislação da UE contra a discriminação 
tenha elevado consideravelmente o nível 
de proteção em toda a UE, ainda não se 
alcançou a igualdade no emprego, 
nomeadamente no que se refere a pessoas 
desfavorecidas.
1.4.3 Deve ser dada especial atenção aos 
jovens desempregados, aos idosos, às 
pessoas com deficiência, aos ciganos, aos 
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migrantes, aos refugiados e aos 
requerentes de asilo, às pessoas sem 
domicílio e a outros grupos expostos ao 
risco de pobreza, a fim de possibilitar que 
estes se integrem melhor no mercado de 
trabalho e participem plenamente na 
sociedade.
1.4.4 Para que a estratégia “Europa 
2020” possa atingir os seus objetivos, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
continuar a promover a coesão social, em 
pé de igualdade com a coesão económica 
e territorial, em todas as regiões da UE.

1.5 Demografia
1.5.1 A adaptação às alterações 
demográficas é um dos desafios 
fundamentais com que os 
Estados-Membros e as regiões se irão 
confrontar nas próximas décadas. A 
combinação de uma menor população 
ativa com uma maior percentagem de 
reformados exercerá uma pressão 
adicional sobre os seus sistemas de 
segurança social e a sua competitividade 
económica.
1.5.2 As alterações demográficas dão 
origem a novos desafios. Essas evoluções 
demográficas devem ser estudadas e 
confrontadas a nível regional e local, 
sobretudo quando se evidenciem padrões 
de desenvolvimento diferentes. Os 
Estados-Membros e as regiões têm de 
contar com os fundos abrangidos pelo 
RDC para o desenvolvimento de 
estratégias adaptadas a cada caso 
específico, com o objetivo de fazer face 
aos problemas demográficos e criar 
oportunidades para o desenvolvimento de 
uma “economia da terceira idade”.
1.5.3 O aumento das possibilidades de 
emprego para os idosos trará consigo 
enormes benefícios para as pessoas, 
sociedades e orçamentos públicos. Os 
Estados-Membros e as regiões devem usar 
os fundos abrangidos pelo RDC em ações 
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destinadas a facilitar a inclusão de todos 
os grupos etários. A utilização otimizada 
de todos os recursos humanos existentes, 
incluindo os esforços para combater o 
desemprego juvenil, constitui uma das 
primeiras tarefas dos fundos abrangidos 
pelo RDC em termos da sua contribuição 
para a maximização do potencial da 
população de toda a União. Este objetivo 
será alcançado através da melhoria do 
acesso às estruturas educativas e de apoio 
social, bem como dos níveis mínimos e 
qualidade das referidas estruturas. Os 
investimentos em infraestruturas de saúde 
podem igualmente contribuir para o 
objetivo de uma vida profissional longa e 
saudável para todos os cidadãos da União.
1.5.4 Na elaboração dos seus programas, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
os desafios das alterações demográficas a 
longo prazo. Nas regiões mais afetadas 
pelas alterações demográficas, devem 
identificar medidas com vista a:
a) apoiar a renovação demográfica, 
através da criação de melhores condições 
para as famílias e de um equilíbrio mais 
adequado entre vida profissional e 
familiar;
b) impulsionar o emprego; aumentar a 
produtividade e o desempenho económico 
através de investimentos na educação e na 
investigação;
c) centrar esforços na adequação e na 
qualidade das estruturas educativas e de 
apoio social; e
d) assegurar a prestação de cuidados de 
saúde e de cuidados prolongados 
universais e de qualidade, incluindo 
investimentos em infraestruturas.

1.6 Emprego
1.6.1 Os Estados-Membros e as regiões 
devem garantir a promoção de um 
elevado nível de emprego, como 
estabelecido no artigo 9.º do TFUE. Os 
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Estados-Membros e as regiões têm de 
garantir a sua integração na preparação, 
execução, monitorização e avaliação de 
ações no âmbito de todos os fundos QEC 
e a integração da empregabilidade 
enquanto princípio vinculativo dos 
programas do FEDER, do FSE e do 
Fundo de Coesão.
1.6.2 As autoridades nacionais, regionais, 
locais e outras autoridades relevantes 
devem apresentar os projetos com maior 
impacto em termos de criação de 
emprego, a fim de garantir a coesão 
social. A atribuição de fundos deve 
prestar especial atenção às regiões e às 
empresas afetadas por processos de 
restruturação e de deslocalização.
1.6.3 Deve ser dada prioridade à criação 
de emprego de qualidade para os jovens 
das regiões com taxas de desemprego 
jovem mais elevadas comparativamente à 
média da UE.

1.7 Redução da Pobreza e Inclusão Social
1.7.1 Deve ser dada prioridade aos 
projetos que articulem objetivos e 
estratégias de emprego, mas também 
abordagens integradas de inclusão ativa, 
como, por exemplo, projetos que visem 
reforçar a solidariedade intergeracional 
ao nível regional e local, ou que 
contribuam especialmente para a 
igualdade de género e a inclusão ativa dos 
grupos vulneráveis, incluindo os 
trabalhadores pobres.

1.8 Abordagem integrada
1.8.1 Uma abordagem territorial 
integrada é fundamental para dar uma 
resposta efetiva aos desafios com que os 
Estados-Membros e as regiões se 
confrontam. Esses desafios estão 
relacionados com os impactos da 
globalização, das preocupações 
energéticas e ambientais, dos problemas 
relacionados com o envelhecimento e com 
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as alterações demográficas, das
exigências de transformação tecnológica 
e inovação, das desigualdades a nível dos 
rendimentos e da segregação social. A 
natureza complexa e inter-relacionada 
destas questões, obriga a que o êxito das 
soluções esteja dependente da sua 
natureza integrada, multissetorial e 
multidimensional.
1.8.2 Neste contexto, os fundos 
abrangidos pelo RDC permitem combinar 
o poder de diversos fundos da UE em 
pacotes integrados específicos, adaptados 
às necessidades locais e regionais.
1.8.3 Nas zonas mais desfavorecidas, a 
exclusão social apenas poderá ser tratada 
com êxito no âmbito de programas globais 
plurifinanciados que visem o 
desenvolvimento dos recursos humanos e, 
paralelamente, o desenvolvimento das 
infraestruturas sociais. Por conseguinte, é 
essencial salvaguardar as sinergias entre 
o FSE e o FEDER.
1.8.4 No planeamento de estratégias e de 
programas com vista à identificação das 
intervenções mais adequadas, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
prestar particular atenção aos aspetos 
territoriais, estruturais e institucionais 
mais importantes, como as ligações da 
região em causa, os padrões de emprego e 
a mobilidade laboral, as interligações 
entre espaço rural e urbano, as 
interdependências locais entre diversos 
setores, o património cultural, o 
envelhecimento e as alterações 
demográficas, etc.
1.8.5 Os Estados-Membros e as regiões 
têm de analisar os desafios societais mais 
importantes que enfrentam. Ao dar 
resposta a esses desafios, devem também 
ter em conta os aspetos específicos do 
bem-estar dos seus cidadãos que 
pretendem influenciar e melhorar através 
de determinada política e o modo como 
esta deve ser planeada e aplicada no 
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contexto específico do Estado-Membro ou 
da região em causa.
1.8.6 De forma a promover boas políticas 
adaptadas a necessidades regionais 
específicas, os Estados-Membros e as 
regiões devem continuar a desenvolver 
uma abordagem territorial integrada da 
conceção e concretização de políticas, 
tendo em conta os aspetos contextuais 
relevantes, centrando-se, contudo, nos 
seguintes elementos fulcrais:
a) avaliação do potencial e capacidade de 
desenvolvimento da região em termos da 
estratégia “Europa 2020”;
b) avaliação dos desafios de 
desenvolvimento que a região enfrenta e a 
sua capacidade para lhes dar resposta;
c) determinação da escala territorial e do 
contexto a adotar na conceção e execução 
de políticas, de acordo com o princípio de 
subsidiariedade;
d) conceção dos mecanismos de 
governação a vários níveis que são  
necessários para assegurar a execução 
eficaz da política;
e) seleção do resultado adequado e dos 
indicadores de resultados a serem 
utilizados na monitorização e avaliação 
da política.

2. Sinergias e coordenação dos fundos 
abrangidos pelo RDC com instrumentos 
de outras políticas da EU

2.1 Introdução
2.1.1 Com vista à otimização dos 
resultados do crescimento e do 
desenvolvimento sustentáveis no terreno, 
é importante coordenar todas as políticas 
da União e instrumentos relacionados que 
contribuam para a coesão económica, 
social e territorial e para um 
desenvolvimento territorial mais 
equilibrado na UE. Isto deve também 
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traduzir-se numa maior coordenação 
entre o orçamento da União e os 
orçamentos nacionais e subnacionais dos 
Estados-Membros aquando do 
financiamento de prioridades políticas 
comuns, bem como por uma melhor
cooperação vertical entre a UE e as 
entidades nacionais e regionais.
2.1.2 As sinergias e a coordenação não 
implicam uma solução igual para todos os 
casos. Neste contexto, é necessário 
proceder a uma análise mais aprofundada 
do impacto das políticas da União nas 
regiões e na coesão, de modo a estimular 
a eficácia das sinergias e a promover os 
meios mais convenientes a nível europeu 
de apoio ao investimento local e regional.
2.1.3 Nas fases de programação e de 
execução, os Estados-Membros e as 
regiões devem assegurar a consistência 
entre as intervenções apoiadas por fundos 
abrangidos pelo RDC e os objetivos de 
outras políticas da UE. Para o efeito, 
devem esforçar-se por:
a) identificar e tirar partido das 
complementaridades entre diferentes 
instrumentos da União a nível nacional e 
regional, tanto na fase de planeamento, 
como na de execução;
b) otimizar as estruturas existentes e, 
quando necessário, criar novas estruturas 
que facilitem a identificação estratégica 
de prioridades para os vários 
instrumentos e estruturas de coordenação 
a nível nacional, evitar a duplicação de 
esforços e identificar os domínios em que 
é necessário apoio financeiro adicional;
c) fazer pleno uso de todo o potencial 
existente, combinando a ajuda de diversos 
instrumentos para apoiar intervenções 
individuais, e trabalhar de perto com os 
responsáveis pela implementação de 
outros instrumentos nacionais, de modo a 
proporcionar aos beneficiários 
oportunidades de financiamento coerentes 
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e simplificadas.

2.2 Programa-Quadro Horizonte 2020
2.2.1 É fundamental reforçar as sinergias 
e complementaridades entre a política de 
coesão e o Programa-Quadro Horizonte 
2020, definindo claramente a divisão 
entre as respetivas áreas de intervenção.
2.2.2 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em particular, desenvolver uma 
estratégia nacional ou regional de 
investigação e inovação (“I&I”) para uma 
“especialização inteligente” em 
conformidade com o programa nacional 
de reforma. Tais estratégias devem ser 
desenvolvidas através da estreita 
colaboração entre as autoridades de 
gestão nacionais ou regionais e as 
autoridades diretamente visadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020, mas 
também com a participação de outras 
partes interessadas, como as 
universidades e outros estabelecimentos 
de ensino superior, a indústria local e os 
parceiros sociais. Essas estratégias de 
inovação devem ter em conta as ações a 
montante e a jusante do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.
2.2.3 As ações a montante, de preparação 
dos intervenientes regionais na “I&I” 
para a participação nos projetos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
(“caminhos de excelência”), devem ser 
desenvolvidas através do reforço das 
capacidades. A comunicação e a 
cooperação entre os pontos de contacto 
nacionais do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e as autoridades de gestão 
dos fundos abrangidos pelo RDC devem 
ser reforçadas, especialmente no que se 
refere a quaisquer projetos 
pré-selecionados do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 que não tenham sido 
financiados por falta de recursos.
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2.2.4 As ações a jusante devem 
providenciar os meios para a exploração e 
divulgação no mercado dos resultados da 
“I&I” decorrentes do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e podem incluir 
instalações-piloto e locais de 
demonstração, validação de conceito e 
financiamento da fase inicial, serviços de 
incubação, investigação aplicada, 
capacidades industriais e de transferência 
de tecnologias específicas e apoio aos 
“clusters”.
2.2.5 Deve ser prestado apoio conjunto às 
autoridades nacionais e regionais para a 
conceção e implementação dessas 
estratégias de inovação, que pode incluir 
o apoio na identificação de oportunidades 
de financiamento conjunto de 
infraestruturas de “I&I” de interesse 
europeu, a promoção da colaboração 
internacional, o apoio metodológico por 
meio de avaliações interpares, o 
intercâmbio de boas práticas e ações de 
formação entre regiões.
2.2.6 Os Estados-Membros e as regiões 
devem ter em consideração as seguintes 
medidas adicionais destinadas a eliminar 
os obstáculos à excelência e à inovação, 
que sejam complementares ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e que 
com ele criem sinergias:
a) ligação de centros de excelência 
emergentes e regiões inovadoras em 
Estados-Membros menos desenvolvidos a 
instituições congéneres líderes noutros 
pontos da Europa;
b) estabelecimento de ligações a 
“clusters” inovadores e reconhecimento 
da excelência em regiões menos 
desenvolvidas;
c) criação de “Cátedras do CEI” para 
atrair académicos eminentes; e 

d) apoio ao acesso de investigadores e 
inovadores a redes internacionais.
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2.3 LIFE
2.3.1 Sempre que possível, devem ser 
exploradas as sinergias com instrumentos 
políticos da União (de financiamento ou 
não) com vista à atenuação das alterações 
climáticas, à proteção ambiental e à 
utilização eficiente dos recursos.
2.3.2 Uma vez que os programas 
contribuem para os objetivos do 
crescimento sustentável através de uma 
orientação temática mais marcada e do 
reforço do princípio de desenvolvimento 
sustentável, as sinergias referidas no 
ponto 2.3.1 são inerentes ao quadro 
regulador dos fundos abrangidos pelo 
RDC.
2.3.3 Deve proceder-se à criação de 
sinergias com o programa LIFE, 
especialmente com projetos integrados 
nos domínios da natureza (como serviços 
de ecossistemas e biodiversidade), água, 
resíduos, ar, atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às alterações 
climáticas. A coordenação com o 
programa LIFE deve ser assegurada por 
projetos de apoio de natureza 
complementar e pelo fomento do recurso 
a soluções, métodos e abordagens 
validados ao abrigo do programa LIFE.
2.3.4 Deve ser promovido o recurso a 
avaliações do impacto ambiental (AIA), 
avaliações do impacto na sustentabilidade 
(AIS) e avaliações estratégicas ambientais 
(AEA) e a outros instrumentos 
pertinentes, a fim de ter em conta a perda 
de biodiversidade e os efeitos das 
alterações climáticas no ordenamento do 
território (incluindo estratégias 
macrorregionais) e na tomada de decisões 
a nível regional e local.
2.3.5 Os Estados-Membros e as regiões 
devem promover as infraestruturas 
ecológicas, a ecoinovação e a adoção de 
tecnologias inovadoras no sentido de criar 
uma economia mais ecológica.
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2.3.6 O reforço das capacidades é uma 
condição prévia para a realização destas 
atividades e deve aumentar as 
potencialidades e desenvolver as 
competências das autoridades e parceiros 
locais e regionais.
2.3.7 Uma vez que os desafios ambientais 
vão além das fronteiras administrativas, é 
extremamente importante a cooperação 
transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional entre as autoridades 
europeias, nacionais, regionais e locais, a 
fim de proteger a biodiversidade e os 
recursos naturais em todas as regiões. A 
melhor utilização das potencialidades da 
cooperação territorial e do intercâmbio de 
informações, experiências e boas práticas 
contribuiria significativamente para a 
concretização dos objetivos no domínio do 
ambiente e do clima.
2.3.8 Além disso, deve haver coordenação 
entre o financiamento por fundos 
abrangidos pelo RDC e o apoio através do 
programa NER 300, que utiliza as receitas 
da venda em leilão de licenças de emissão 
ao abrigo do Regime Europeu de 
Comércio de Emissões.1

2.4 Programa para a Mudança e 
Inovação Social (PMIS)
2.4.1 As sinergias entre os Fundos 
abrangidos pelo RDC e o programa da 
União Europeia para a Mudança e 
Inovação Social (PMIS) devem ser 
otimizadas, a fim de contribuir para a 
implementação da estratégia “Europa 
2020”, das metas, das iniciativas 
emblemáticas, das orientações integradas 
e da iniciativa Oportunidades Jovens, 
prestando apoio financeiro com vista à 
promoção de um elevado nível de 

                                               
1 JO L 290 de 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Decisão da Comissão de 3 de novembro de 2010 que 
estabelece critérios e medidas para o financiamento de projetos de demonstração comercial tendo em vista a 
captura e o armazenamento geológico de CO2 em condições de segurança ambiental, bem como de projetos 
de demonstração de tecnologias inovadoras de aproveitamento de energias renováveis no contexto do regime 
de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade, estabelecido pela Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2010/670/UE) JO L 275 de 25.10.2003, p.  32–46.
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emprego de qualidade e sustentável, 
garantindo proteção social digna e 
adequada, combatendo a exclusão social e 
a pobreza, melhorando as condições de 
trabalho, bem como a situação 
profissional e educativa dos jovens.
2.4.2. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, deve garantir que as 
atividades empreendidas no âmbito dos 
Fundos Estruturais e do PMIS 
complementam e são coerentes com 
outros domínios de ação da União, como 
o diálogo social, a justiça e os direitos 
fundamentais, a igualdade de 
oportunidades, a educação, a formação 
profissional, os direitos e o bem-estar das 
crianças, a política de juventude, a 
política de migração, a investigação e 
inovação, o empreendedorismo, a saúde, 
as condições laborais, o alargamento e as 
relações externas, bem como a política 
económica em geral.
2.4.3 Em muitas regiões de fronteira, as 
parcerias transfronteiriças EURES 
desempenham um papel importante no 
desenvolvimento de um mercado de 
trabalho europeu genuíno. As parcerias 
transfronteiriças EURES devem, 
portanto, continuar a receber apoio de 
atividades horizontais da União, que pode 
ser complementado por recursos 
nacionais ou pelo FSE.
2.4.4 Para assegurar a 
complementaridade, as ações no âmbito 
do PMIS devem ser objeto de uma estreita 
coordenação com as ações empreendidas 
no âmbito da política de coesão. Os 
Estados-Membros deverão coordenar as 
ações correspondentes no QEC, em 
particular no âmbito do FSE e do 
FEDER, com as ações do PMIS – pilar 
microfinanciamento, cujo objetivo é 
aumentar o acesso e a disponibilidade de 
microfinanciamento a pessoas que 
perderam o seu emprego ou que correm 
esse risco, que têm dificuldade em entrar 
ou reentrar no mercado de trabalho, bem 
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como a pessoas que correm o risco de 
exclusão social ou a pessoas vulneráveis 
em posições de desvantagem no que se 
refere ao acesso ao mercado de crédito 
convencional e que desejem iniciar ou 
desenvolver a sua microempresa, 
inclusive sob a forma de autoemprego, 
bem como a microempresas, 
especialmente no domínio da economia 
social, e microempresas que empreguem
as pessoas mais afastadas do mercado de 
trabalho.
2.4.5 Por iniciativa do Parlamento 
Europeu, o ‘eixo Iniciativa Jovem’, no 
âmbito do PMIS, financia ações 
destinadas a pessoas com idade inferior a 
25 anos, entre outras ações para prevenir 
o abandono escolar precoce, 
especialmente através da reintegração na 
formação, para desenvolver competências 
relevantes para o mercado de trabalho, a 
fim de aproximar os mundos do emprego, 
da educação e da formação, para apoiar 
uma primeira experiência de trabalho e 
de formação no trabalho, dando aos 
jovens a oportunidade de adquirir 
competências relevantes, experiência 
profissional, formação de qualidade e 
períodos de estágio e para facilitar o seu 
acesso ao mercado de trabalho. De forma 
a reforçar estas ações, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
implementar ações correspondentes nos 
programas no âmbito do QEC.

2.5 “Erasmus para todos”
2.5.1 As sinergias entre os fundos 
abrangidos pelo RDC e o programa 
“Erasmus para todos” devem ser 
reforçadas, de modo a maximizar o 
impacto do investimento nas pessoas. Esse 
investimento beneficiará, de forma 
crucial, quer os indivíduos, quer a 
sociedade como um todo, contribuindo 
para o crescimento e para a prosperidade. 
O programa “Erasmus para todos” apoia 
apenas projetos transnacionais, enquanto 
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a política de coesão tem uma dimensão 
regional mais evidente. Os 
Estados-Membros são encorajados a 
testar instrumentos e métodos resultantes 
da cooperação transnacional no âmbito 
do Programa “Erasmus para todos” e a 
implementá-los no seu território através 
dos fundos abrangidos pelo RDC.
2.5.2 A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar uma coordenação eficaz 
entre a política de coesão e o programa 
“Erasmus para todos”, estabelecendo 
uma distinção clara entre os tipos de 
investimento e os grupos-alvo apoiados.  
O programa “Erasmus para todos” 
centra-se no apoio à mobilidade 
transnacional de estudantes, jovens e 
trabalhadores para fins de aprendizagem, 
nas parcerias estratégicas entre 
organizações, partes interessadas e 
instituições em toda a Europa, bem como 
em ações de apoio ao desenvolvimento e 
aplicação de políticas. Os principais alvos 
prioritários de investimento da política de 
coesão serão a educação, a formação no 
mercado de trabalho e a mobilidade de 
educandos adultos.
2.5.3 Além disso, obter-se-ão melhores 
resultados através da promoção da 
complementaridade do financiamento 
destinado à mobilidade e do 
financiamento de atividades que integrem 
boas práticas e projetos inovadores 
identificados ao nível da UE, ao abrigo do 
programa “Erasmus para todos”. As 
agências nacionais criadas ao abrigo 
deste programa podem contribuir para a 
referida coordenação.

2.6 CEF + RTE, redes de energia e 
telecomunicações
2.6.1 Para maximizar o valor 
acrescentado europeu, o FEDER e o 
Fundo de Coesão, as Redes 
Transeuropeias e o Mecanismo 
“Interligar a Europa” (CEF–Connecting 
Europe Facility) devem ser planeados em 
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estreita colaboração, de modo a assegurar 
a otimização das ligações entre diversos 
tipos de infraestruturas (nos transportes, 
na energia e nas telecomunicações) a 
nível local, regional e nacional e em toda 
a União. Dever-se-á assegurar a máxima 
capitalização dos fundos para projetos 
com dimensão europeia e de mercado 
único, dando prioridade, em particular, às 
redes de transporte, de energia e digital.
2.6.2 Do mesmo modo que as 
infraestruturas nacionais precisam de ser 
coerentemente planeadas, tendo em conta, 
tanto o desenvolvimento das ligações 
transfronteiriças da União, como o 
desenvolvimento de ligações entre regiões 
de um Estado-Membro, também os planos 
devem basear-se na procura real e 
estimada de transportes e identificar as 
ligações em falta e os pontos de 
estrangulamento. O investimento nas 
ligações regionais à rede global e à 
infraestrutura central da Rede 
Transeuropeia de Transportes (RTE-T) 
deve garantir que, tanto as áreas urbanas, 
como as rurais, beneficiam das 
oportunidades criadas pelas redes 
principais.
2.6.3 A definição de prioridades no caso 
de investimentos com impacto para além 
de um determinado Estado-Membro deve 
ser coordenada com o planeamento da 
RTE-T, de forma a que os investimentos 
do FEDER e do Fundo de Coesão em 
infraestruturas de transportes estejam em 
perfeita sintonia com as orientações da 
RTE-T, que definem as prioridades da 
União em matéria de transportes,
incluindo o combate aos desafios 
apresentados pelas alterações climáticas, 
o desenvolvimento futuro de uma RTE-T 
integrada e o conceito de corredor 
multimodal.
2.6.4 O Livro Branco da Comissão dos 
Transportes1 apresenta a sua visão de um 
sistema de transportes competitivo e 
eficiente do ponto de vista dos recursos, 
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salientando que é necessária uma redução 
significativa dos gases com efeito de 
estufa no setor dos transportes. No que diz 
respeito aos fundos do RDC, esta redução 
implica uma concentração em formas de 
transporte sustentável, bem como um 
investimento em áreas que ofereçam 
maior valor acrescentado europeu, por 
exemplo, as redes transeuropeias. Depois 
de identificados os investimentos, deve ser 
estabelecida uma lista de prioridades, de 
acordo com a contribuição de cada um 
para a mobilidade, sustentabilidade, 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e para o Espaço Único Europeu 
dos Transportes.
2.6.5 Os Estados-Membros e as regiões 
devem concentrar os investimentos na 
construção de novas infraestruturas e no 
reforço da capacidade das infraestruturas 
existentes através de uma modernização 
substancial das mesmas.
2.6.6 Em relação aos transportes 
marítimos, os portos devem desenvolver-se 
como pontos de entrada e de saída 
eficientes, através da sua integração total 
nas infraestruturas terrestres. Deve ser 
dada prioridade a projetos sobre o acesso 
aos portos através de conexões interiores.
O desenvolvimento das vias navegáveis 
interiores deve reforçar a sua 
contribuição para as redes europeias 
sustentáveis de transporte de mercadorias.
2.6.7 Deve ser especialmente promovida a 
complementaridade entre os investimentos 
em infraestruturas pelo FEDER e o 
Fundo de Coesão, sob gestão partilhada, e 
pelo Mecanismo de Interligação da 
Europa (CEF), que é gerido diretamente e 
tem uma seleção competitiva de projetos. 
O CEF deve financiar projetos na rede de 
base (as partes mais importante da rede 
global, do ponto de vista estratégico) que 
tenham o valor acrescentado europeu 
mais elevado e sejam, à partida, os mais 
complexos em termos de execução 
relativamente à RTE-T: ligações 
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transfronteiriças em falta, pontos de 
estrangulamento principais e meios de 
transporte multimodais. O Fundo de 
Coesão deve concentrar-se em projetos de 
elevado valor acrescentado europeu 
destinados a eliminar pontos de 
estrangulamento nas redes de transportes, 
apoiando as infraestruturas da RTE-T, 
tanto na rede de base, como na rede 
global.
2.6.8 Os Fundos de Coesão e os Fundos 
Estruturais disponibilizarão igualmente 
as infraestruturas locais e regionais, bem 
como as suas ligações às redes 
prioritárias da União, nos domínios da 
energia e das telecomunicações.
2.6.9 O CEF é complementar em relação 
ao Fundo de Coesão e aos Fundos 
Estruturais, uma vez que contribui para a 
concretização dos objetivos regionais e 
locais de desenvolvimento em termos de 
infraestruturas, a fim de conseguir o 
máximo valor acrescentado para um 
mercado único integrado e funcional e 
para a coesão social, económica e 
territorial.

2.7 IPA, IEVP, EDF
2.7.1 Devem ser reforçadas as sinergias 
entre os instrumentos externos e a política 
de coesão, de modo a aumentar a eficácia 
na concretização de diversos objetivos 
políticos da União. Devem ser 
especialmente reforçadas as sinergias e 
complementaridades no que se refere ao 
Fundo Europeu para o Desenvolvimento, 
ao Instrumento de Pré-Adesão e ao 
Instrumento Europeu de Vizinhança.
2.7.2 É necessário tirar partido das 
sinergias entre as atividades de 
cooperação territorial no âmbito da 
política de coesão e do Instrumento 
Europeu de Vizinhança, para uma maior 
integração territorial. No que se refere a 
atividades de cooperação transfronteiriça, 
o potencial de criação de 
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complementaridade entre estes 
instrumentos é mais forte. Assim, os 
Estados-Membros devem garantir que as 
atividades existentes estão associadas aos 
Agrupamentos Europeus de Cooperação 
Territorial recentemente criados, 
sobretudo no que diz respeito à 
coordenação e ao intercâmbio de práticas 
de excelência.

3. Mecanismo de coordenação dos fundos 
abrangidos pelo RDC

3.1 Os Estados-Membros e as regiões 
devem assegurar que as intervenções 
financiadas pelos fundos abrangidos pelo 
RDC criem sinergias e que a integração 
contribua para uma redução dos custos 
administrativos e dos encargos efetivos.
3.2 Os ministérios e as autoridades de 
gestão responsáveis pela aplicação dos 
fundos do RDC devem trabalhar em 
estreita colaboração na preparação, 
execução, monitorização e avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas. 
Devem, em particular:
a) identificar áreas de intervenção onde 
os fundos abrangidos pelo RDC possam 
ser combinados de maneira complementar 
para atingir os objetivos temáticos 
estabelecidos no presente regulamento;
b) promover, através das autoridades de 
gestão responsáveis por um dos fundos 
abrangidos pelo RDC, a participação de 
outras autoridades de gestão e ministérios 
relevantes no desenvolvimento de regimes 
de apoio, a fim de assegurar sinergias e 
evitar sobreposições;
c) criar comités de monitorização 
conjuntos para programas que apliquem
fundos abrangidos pelo RDC e 
desenvolver outras disposições conjuntas 
de gestão e controlo, que facilitem a 
coordenação entre as autoridades 
responsáveis pela execução dos fundos 
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abrangidos pelo RDC;
d) recorrer a soluções conjuntas de 
governação eletrónica destinadas aos 
candidatos e beneficiários e a balcões 
únicos de aconselhamento sobre as 
oportunidades de financiamento 
disponíveis através de cada um dos fundos 
abrangidos pelo RDC;
e) garantir o acesso das PME a estes 
fundos.

4. Prioridades da coordenação territorial 
(transfronteiriça, transnacional e 
inter-regional)

4.1 A cooperação que ultrapassa as 
fronteiras administrativas e tenta ir além 
das naturais contém um grande potencial 
de desenvolvimento regional, criação de 
emprego e coesão. A cooperação com base 
na necessidade partilhada, num território 
partilhado, é frequentemente a mais 
eficaz.
4.2 A cooperação transfronteiriça advém 
da ideia de que muitos desafios 
ultrapassam as fronteiras administrativas.
Como resposta eficaz, é necessária uma 
ação conjunta e de cooperação, bem como 
uma partilha de conhecimentos ao nível 
territorial adequado.
4.3 Além disso, o potencial implícito das 
regiões fronteiriças poderá ser 
aproveitado através de medidas de apoio 
de caráter local.
4.4 As duas estratégias macrorregionais 
permitiram a organização das partes 
interessadas em ações conjuntas ao nível 
territorial adequado. As estratégias 
reforçaram a ideia da necessidade de 
cooperação para solucionar problemas 
que não podem ser resolvidos por um 
único Estado-Membro, como a limpeza do 
Mar Báltico ou do Danúbio. As 
estratégias macrorregionais e outras 
formas de cooperação territorial podem 
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ser apoiadas pelo FEDER e pelo FSE, 
devendo as condições específicas para o 
apoio às estratégias macrorregionais ser 
indicadas nos programas.
A eliminação de obstáculos deve ser 
incluída na programação dos fundos 
abrangidos pelo RDC – os objetivos das 
estratégias macrorregionais existentes 
devem estar patentes nas necessidades, 
análise e definição de metas dos 
programas operacionais relevantes, logo a 
partir da fase de planeamento. Essas 
estratégias só terão cumprido o seu 
propósito quando os objetivos das 
estratégias macrorregionais integrarem o 
planeamento estratégico dos programas 
da política de coesão nas regiões e 
Estados-Membros em causa.
4.6 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em simultâneo, garantir que os 
programas de cooperação territorial 
contribuem eficazmente para os objetivos 
da estratégia “Europa 2020”. Os 
Estados-Membros e as regiões podem, 
desta forma, promover a cooperação, bem 
como testar, ensaiar e introduzir novas 
soluções, certificando-se de que a 
cooperação é organizada para apoiar os 
objetivos políticos mais abrangentes.
Sempre que necessário, a cooperação 
territorial deve ser usada para aproximar 
os decisores políticos de outros países, a 
fim de trabalharem no sentido da 
resolução de problemas comuns.
4.7 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em primeiro lugar, considerar os 
programas de cooperação territorial como 
ferramentas úteis que permitem 
ultrapassar obstáculos no domínio da 
cooperação, o que, por sua vez, apoiará os 
objetivos da política nacional e regional 
com impacto para além da área abrangida 
pelo programa.

Or. en



PE491.157v02-00 80/101 AM\906345PT.doc

PT

Alteração 537
Ádám Kósa
em nome do Grupo PPE

Proposta de regulamento
Anexo -I

Texto da Comissão Alteração

Anexo -I
Quadro Estratégico Comum

O propósito deste quadro, de acordo com 
o artigo 10.º, é servir como instrumento de 
coordenação, integração e equilíbrio dos 
objetivos de diferentes políticas em 
contextos regionais específicos e, 
sobretudo, como instrumento de 
coordenação e equilíbrio das prioridades 
de investimento, com os objetivos 
temáticos definidos no artigo 9.º.

1. Princípios horizontais e desafios 
transversais

1.1 Parceria e governação a vários níveis 
1.1.1 O princípio de governação a vários 
níveis requer uma ação coordenada,
desenvolvida de acordo com os princípios 
de subsidiariedade e proporcionalidade e 
em parceria. Deve igualmente assumir a 
forma de cooperação operacional e 
institucional, em particular no que diz 
respeito à elaboração e execução das 
políticas da União. A referência explícita 
ao princípio de governação a vários níveis 
no presente regulamento representa um 
reforço desse mesmo princípio e constitui 
uma mais-valia para a própria coesão 
política.
1.1.2 O princípio da governação a vários 
níveis deve ser respeitado, de modo a 
facilitar a coesão social, económica e 



AM\906345PT.doc 81/101 PE491.157v02-00

PT

territorial e a concretização das 
prioridades da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.
1.1.3 Para assegurar uma efetiva 
governação a vários níveis, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
desenvolver as seguintes ações:
a) instituir parcerias de acordo com o 
código de conduta europeu referido no 
artigo 5.º; 
b) definir mecanismos de coordenação 
entre os diversos níveis de governação, de 
acordo com os respetivos sistemas de 
poderes constitucionais;
c) apresentar regularmente relatórios 
sobre o estabelecimento de parcerias;
d) os Estados-Membros e as autoridades 
de gestão devem utilizar parte da sua 
assistência técnica dos períodos de 
programação atual e seguinte para 
garantir que os parceiros, nomeadamente 
as autoridades locais de pequena 
dimensão, os parceiros económicos e 
sociais e as ONG, têm a capacidade 
necessária para participar na elaboração, 
execução, monitorização e avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas.
1.1.4 Em todas as fases de execução dos 
fundos abrangidos pelo RDC, as parcerias 
devem ser estabelecidas de forma a 
envolver diretamente as autoridades 
regionais e locais na preparação dos 
contratos de parceria e dos programas, 
bem como na preparação, execução, 
monitorização e avaliação desses 
programas. Devem também ser envolvidos 
os parceiros económicos e sociais, outras 
autoridades públicas, assim como as 
entidades representantes da sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 
organizações não governamentais e 
entidades responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação, de 
forma a assegurar a parceria em todas as 
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fases da execução das políticas.

1.2 Desenvolvimento sustentável 
1.2.1 O princípio do desenvolvimento 
sustentável, tal como definido no artigo 
3.º do Tratado da União Europeia (TUE), 
reporta-se a um conceito de progresso, 
segundo o qual as considerações de 
ordem social, económica e ambiental 
devem ser tidas em conta, quando se trata 
do bem-estar e de uma melhor qualidade 
de vida para as gerações presentes e 
futuras.
1.2.2 As considerações em matéria de 
desenvolvimento sustentável, assim como 
o princípio do poluidor-pagador, devem, 
por conseguinte, constituir parte 
integrante de qualquer plano, do 
planeamento à execução e do controlo à 
avaliação. A não aplicação do princípio 
do poluidor-pagador só pode ser permitida 
em casos excecionais e desde que sejam 
aplicadas medidas atenuantes claras.
1.2.3 Para fazerem face aos complexos 
desafios que têm pela frente, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
utilizar todos os instrumentos políticos da 
União ao seu alcance. No que se refere, 
nomeadamente, ao combate às alterações 
climáticas, deve haver uma concentração 
de recursos em medidas preventivas e 
atenuantes. Qualquer novo investimento 
com o apoio de fundos abrangidos pelo 
RDC deve ser de natureza 
intrinsecamente resistente ao impacto de 
alterações climáticas e catástrofes 
naturais.
1.2.4 O FEDER e o FC devem continuar 
a fazer investimentos consideráveis nas 
infraestruturas dos Estados-Membros e 
das regiões, de modo a satisfazer os 
requisitos da Diretiva-Quadro no domínio 
da política da água1 e outras diretivas 
pertinentes. Uma vez que já existem 

                                               
1  JO […] Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000.
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soluções tecnológicas que visam 
contribuir para ações sustentáveis, e 
outras novas estão a surgir, o FEDER 
deve continuar a apoiar a investigação 
neste domínio. Tal apoio deve destinar-se 
a complementar as medidas abrangidas 
pelo Programa-Quadro Horizonte 2020. O 
financiamento de ações relacionadas com 
a biodiversidade pode ser disponibilizado 
através do FEADER e do FEAMP. O 
FEADER pode também ser utilizado para 
apoiar os responsáveis pela gestão de 
terras, no caso de existirem requisitos 
ambientais obrigatórios que conduzam a 
situações de desvantagens locais 
específicas.
1.2.5 A concretização do objetivo de 
desenvolvimento sustentável não deve 
constituir um exercício técnico. Para 
garantir a integração efetiva deste 
objetivo na gestão no terreno dos fundos 
abrangidos pelo RDC, as autoridades de 
gestão devem ter sempre este objetivo na 
devida conta ao longo de todo o ciclo de 
vida dos programas e assumir um papel 
mais ativo na redução dos efeitos nocivos 
das intervenções ao nível ambiental, 
nomeadamente através das seguintes 
ações:
a) canalizar os investimentos para as 
opções mais eficientes em termos de 
recursos;
b) ponderar cuidadosamente a 
necessidade de investimento, nos casos em 
que o impacto ambiental desse 
investimento seja considerável;
c) adotar uma perspetiva a longo prazo, 
ao comparar os custos do "ciclo de vida" 
dos métodos de investimento alternativos; 
d) aumentar a utilização de contratos 
públicos ecológicos;
e) direcionar os investimentos para a 
acessibilidade de todos os utilizadores, 
contribuindo para um ambiente livre de 
obstáculos para pessoas com deficiência.
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1.3 Promoção da igualdade entre homens 
e mulheres e da não discriminação 
1.3.1 Os Estados-Membros e as regiões 
devem envidar esforços no sentido de 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como combater a discriminação com base 
no género, raça ou etnia, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, em todas as fases da execução de 
fundos abrangidos pelo RDC.
1.3.2 Os Estados-Membros e as regiões 
devem ter por objetivo a igualdade entre 
homens e mulheres e tomar as medidas 
adequadas para impedir qualquer tipo de 
discriminação durante a preparação, 
execução, monitorização e avaliação das 
intervenções nos programas 
cofinanciados pelos fundos abrangidos 
pelo RDC e definir claramente medidas 
que assegurem o respeito por este 
princípio nos programas.
1.3.3 Uma maior participação das 
mulheres no mercado de trabalho, quer 
como empregadoras, quer como 
trabalhadoras, irá fortalecer a economia 
da União. Para atingir as metas de 
emprego da estratégia “Europa 2020”, é 
fundamental eliminar os obstáculos ao 
aumento da atividade, aumentando a taxa 
de emprego feminino. Os obstáculos à 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho devem, portanto, ser objeto de 
uma abordagem exaustiva. Os 
Estados-Membros e as regiões devem 
assegurar que, para além do FSE, do 
FEDER, do FC, do FEAMP e do 
FEADER, existem igualmente atividades 
financeiras que promovam a 
independência económica das mulheres, 
contribuam para a consecução de um 
equilíbrio adequado entre a vida 
profissional e familiar e aumentem as 
oportunidades das mulheres enquanto 
empresárias.
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1.3.4 A monitorização e avaliação dos 
programas contribuem para a medição do 
impacto da contribuição que se espera dos 
fundos abrangidos pelo RDC para a 
igualdade de género.

1.4 Acessibilidade
1.4.1 Todos os produtos e serviços 
disponibilizados ao público, que sejam 
cofinanciados pelos fundos abrangidos 
pelo RDC, devem ser acessíveis. A fim de 
cumprir os objetivos de inclusão de 
grupos desfavorecidos, incluindo pessoas 
com deficiência, tendo em conta a 
Convenção da ONU sobre os direitos das 
pessoas portadoras de deficiência, é 
particularmente essencial garantir e 
promover áreas edificadas livres de 
obstáculos, transportes e tecnologias de 
informação e comunicação, através da 
tomada de medidas apropriadas pelos 
Estados-Membros.  
1.4.2 É crucial abordar de modo 
adequado as necessidades dos grupos 
desfavorecidos, a fim de possibilitar que 
estes se integrem melhor no mercado de 
trabalho e participem plenamente na 
sociedade.
1.4.3 Para que a estratégia “Europa 
2020” possa atingir os seus objetivos, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
continuar a promover a coesão social, em 
pé de igualdade com a coesão económica 
e territorial, em todas as regiões da UE.

1.5 Demografia
1.5.1 A adaptação às alterações 
demográficas é um dos desafios 
fundamentais com que os 
Estados-Membros e as regiões se irão 
confrontar nas próximas décadas. A 
combinação de uma menor população 
ativa com uma maior percentagem de 
reformados exercerá uma pressão 
adicional sobre os seus sistemas de 
segurança social e a sua competitividade 
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económica.
1.5.2 As alterações demográficas dão 
origem a novos desafios. Essas evoluções 
demográficas devem ser estudadas e 
confrontadas a nível regional e local, 
sobretudo quando se evidenciem padrões 
de desenvolvimento diferentes. Os 
Estados-Membros e as regiões têm de 
contar com os fundos abrangidos pelo 
RDC para o desenvolvimento de 
estratégias adaptadas a cada caso 
específico, com o objetivo de fazer face 
aos problemas demográficos e criar 
oportunidades para o desenvolvimento de 
uma “economia da terceira idade”.
1.5.3 O aumento das possibilidades de 
emprego para os idosos trará consigo 
enormes benefícios para as pessoas, 
incluindo para os jovens com deficiência, 
sociedades e orçamentos públicos. Os 
Estados-Membros e as regiões devem usar 
os fundos abrangidos pelo RDC em ações 
destinadas a facilitar a inclusão de todos 
os grupos etários. A utilização otimizada 
de todos os recursos humanos existentes, 
incluindo os esforços para combater o 
desemprego juvenil, constitui uma das 
primeiras tarefas dos fundos abrangidos 
pelo RDC em termos da sua contribuição 
para a maximização do potencial da 
população de toda a União. Este objetivo 
será alcançado através da melhoria do 
acesso às estruturas educativas e de apoio 
social, bem como dos níveis mínimos e 
qualidade das referidas estruturas. Os 
investimentos em infraestruturas de saúde 
podem igualmente contribuir para o 
objetivo de uma vida profissional longa e 
saudável para todos os cidadãos da União. 
1.5.4 Na elaboração dos seus programas, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
os desafios das alterações demográficas a 
longo prazo. Nas regiões mais afetadas 
pelas alterações demográficas, devem 
identificar medidas com vista a:
a) apoiar a renovação demográfica, 
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através da criação de melhores condições 
para as famílias e de um equilíbrio mais 
adequado entre vida profissional e 
familiar; 
b) impulsionar o emprego; aumentar a 
produtividade e o desempenho económico 
através de investimentos na educação e na 
investigação;
c) centrar esforços na adequação e na 
qualidade das estruturas educativas e de 
apoio social; e 
d) assegurar a rentabilidade da prestação 
de cuidados de saúde, de serviços sociais e 
de cuidados prolongados, incluindo 
investimentos em infraestruturas.

1.6 Abordagem integrada 
1.6.1 Uma abordagem territorial 
integrada é fundamental para dar uma 
resposta efetiva aos desafios com que os 
Estados-Membros e as regiões se 
confrontam. Esses desafios estão 
relacionados com os impactos da 
globalização, das preocupações 
energéticas e ambientais, dos problemas 
relacionados com o envelhecimento e com 
as alterações demográficas, das
exigências de transformação tecnológica 
e inovação, das desigualdades a nível dos 
rendimentos e da segregação social. A 
natureza complexa e inter-relacionada 
destas questões, obriga a que o êxito das 
soluções esteja dependente da sua 
natureza integrada, multissetorial e 
multidimensional. 
1.6.2 Neste contexto, os Fundos 
abrangidos pelo RDC permitem combinar 
o poder de diversos fundos da UE em 
pacotes integrados específicos, adaptados 
às necessidades locais e regionais.
1.6.3. No planeamento de estratégias e de 
programas com vista à identificação das 
intervenções mais adequadas, os 
Estados-Membros e as regiões devem 
prestas particular atenção aos aspetos 
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territoriais, estruturais e institucionais 
mais importantes, como as ligações da 
região em causa, os padrões de emprego e 
a mobilidade laboral, as interligações 
entre espaço rural e urbano, as 
interdependências locais entre diversos 
setores, o património cultural, o 
envelhecimento e as alterações 
demográficas, etc.
1.6.4 Os Estados-Membros e as regiões 
têm de analisar os desafios societais mais 
importantes que enfrentam. Ao dar 
resposta a esses desafios, devem também 
ter em conta os aspetos específicos do 
bem-estar dos seus cidadãos que 
pretendem influenciar e melhorar através 
de determinada política e o modo como 
esta deve ser planeada e aplicada no 
contexto específico do Estado-Membro ou 
da região em causa. 
1.6.5. De modo a promover boas políticas 
adaptadas a necessidades regionais 
específicas, os Estados-Membros e as 
regiões devem continuar a desenvolver 
uma abordagem territorial integrada da 
conceção e concretização de políticas, 
tendo em conta os aspetos contextuais 
relevantes, centrando-se, contudo, nos 
seguintes elementos fulcrais:
a) avaliação do potencial e capacidade de 
desenvolvimento da região em termos da 
estratégia “Europa 2020”; 
b) avaliação dos desafios de 
desenvolvimento que a região enfrenta e a 
sua capacidade para lhes dar resposta;
c) determinação da escala territorial e do 
contexto a adotar na conceção e execução 
de políticas, de acordo com o princípio de 
subsidiariedade;
d) conceção dos mecanismos de 
governação a vários níveis que são 
necessários para assegurar a execução 
eficaz da política;
e) seleção do resultado adequado e dos 
indicadores de resultados a serem 
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utilizados na monitorização e avaliação 
da política.

2. Sinergias e coordenação dos fundos 
abrangidos pelo RDC com instrumentos 
de outras políticas da UE

2.1 Introdução
2.1.1 Com vista à otimização dos 
resultados do crescimento e do 
desenvolvimento sustentáveis no terreno, 
é importante coordenar todas as políticas 
da União e instrumentos relacionados que 
contribuam para a coesão económica, 
social e territorial e para um 
desenvolvimento territorial mais 
equilibrado na UE. Isto deve também 
traduzir-se numa maior coordenação 
entre o orçamento da União e os 
orçamentos nacionais e subnacionais dos 
Estados-Membros aquando do 
financiamento de prioridades políticas 
comuns, bem como por uma melhor 
cooperação vertical entre a UE e as 
entidades nacionais e regionais.
2.1.2 As sinergias e a coordenação não 
implicam uma solução igual para todos os 
casos. Neste contexto, é necessário 
proceder a uma análise mais aprofundada 
do impacto das políticas da União nas 
regiões e na coesão, de modo a estimular 
a eficácia das sinergias e a promover os 
meios mais convenientes a nível europeu 
de apoio ao investimento local e regional.
2.1.3 Nas fases de programação e de 
execução, os Estados-Membros e as 
regiões devem assegurar a consistência 
entre as intervenções apoiadas por fundos 
abrangidos pelo RDC e os objetivos de 
outras políticas da UE. Para o efeito, 
devem esforçar-se por:
a) identificar e tirar partido das 
complementaridades entre diferentes 
instrumentos da União a nível nacional e 
regional, tanto na fase de planeamento, 
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como na de execução; 
b) otimizar as estruturas existentes e, 
quando necessário, criar novas estruturas 
que facilitem a identificação estratégica 
de prioridades para os vários 
instrumentos e estruturas de coordenação 
a nível nacional, evitar a duplicação de 
esforços e identificar as áreas em que é 
necessário apoio financeiro adicional;
c) fazer pleno uso de todo o potencial 
existente, combinando a ajuda de diversos 
instrumentos para apoiar intervenções 
individuais, e trabalhar de perto com os 
responsáveis pela implementação de 
outros instrumentos nacionais, de modo a 
proporcionar aos beneficiários 
oportunidades de financiamento coerentes 
e simplificadas.

2.2 Programa-Quadro Horizonte 2020
2.2.1 É fundamental reforçar as sinergias 
e complementaridades entre a política de 
coesão e o Programa-Quadro Horizonte 
2020, definindo claramente a divisão 
entre as respetivas áreas de intervenção.
2.2.2 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em particular, desenvolver uma 
estratégia nacional ou regional de 
investigação e inovação (“I&I”) para uma 
“especialização inteligente” em 
conformidade com o programa nacional 
de reforma. Tais estratégias devem ser 
desenvolvidas através da estreita 
colaboração entre as autoridades de 
gestão nacionais ou regionais e as 
autoridades diretamente visadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020, mas 
também com a participação de outras 
partes interessadas, como as 
universidades e outros estabelecimentos 
de ensino superior, a indústria local e os 
parceiros sociais. No que se refere à 
acessibilidade e ao ambiente e serviços 
livres de obstáculos, as organizações 
representativas de pessoas com 
deficiência devem estar envolvidas na 



AM\906345PT.doc 91/101 PE491.157v02-00

PT

aplicação de estratégias de inovação que 
reflitam as necessidades dos idosos, 
promovendo a ideia de uma “conceção 
universal” para todos. Essas estratégias 
de inovação devem ter em conta as ações 
a montante e a jusante do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.
2.2.3 As ações a montante, de preparação 
dos intervenientes regionais na “I&I” 
para a participação nos projetos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
(“caminhos de excelência”), devem ser 
desenvolvidas através do reforço das 
capacidades. A comunicação e a 
cooperação entre os pontos de contacto 
nacionais do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e as autoridades de gestão 
dos fundos abrangidos pelo RDC devem 
ser reforçadas, especialmente no que se 
refere a quaisquer projetos 
pré-selecionados do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 que não tenham sido 
financiados por falta de recursos.
2.2.4 As ações a jusante devem 
providenciar os meios para a exploração e 
divulgação no mercado dos resultados da 
“I&I” decorrentes do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e podem incluir 
instalações-piloto e locais de 
demonstração, validação de conceito e 
financiamento da fase inicial, serviços de 
incubação, investigação aplicada, 
capacidades industriais e de transferência 
de tecnologias específicas e apoio aos 
“clusters”.
2.2.5 Deve ser prestado apoio conjunto às 
autoridades nacionais e regionais para a 
conceção e implementação dessas 
estratégias de inovação, que pode incluir 
o apoio na identificação de oportunidades 
de financiamento conjunto de 
infraestruturas de “I&I” de interesse 
europeu, a promoção da colaboração 
internacional, o apoio metodológico por 
meio de avaliações interpares, o 
intercâmbio de boas práticas e ações de 
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formação entre regiões.
2.2.6 Os Estados-Membros e as regiões 
devem ter em consideração as seguintes 
medidas adicionais destinadas a eliminar 
os obstáculos à excelência e à inovação, 
que sejam complementares ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e que 
com ele criam sinergias:
a) ligação de centros de excelência 
emergentes e regiões inovadoras em 
Estados-Membros menos desenvolvidos a 
instituições congéneres líderes noutros 
pontos da Europa;
b) estabelecimento de ligações a 
“clusters” inovadores e reconhecimento 
da excelência em regiões menos 
desenvolvidas;
c) criação de “Cátedras do CEI” para 
atrair académicos eminentes; e
d) apoio ao acesso de investigadores e 
inovadores a redes internacionais.

2.3 LIFE
2.3.1 Sempre que possível, devem ser 
exploradas, as sinergias com instrumentos 
políticos da União (de financiamento ou 
não) com vista à atenuação das alterações 
climáticas, à proteção ambiental e à 
utilização eficiente dos recursos.
2.3.2 Uma vez que os programas 
contribuem para os objetivos do 
crescimento sustentável através de uma 
orientação temática mais marcada e do 
reforço do princípio de desenvolvimento 
sustentável, as sinergias referidas no 
ponto 2.3.1 são inerentes ao quadro 
regulador dos fundos abrangidos pelo 
RDC.
2.3.3 Deve proceder-se à criação de 
sinergias com o programa LIFE, 
especialmente com projetos integrados 
nos domínios da natureza (como serviços 
de ecossistemas e biodiversidade), água, 
resíduos, ar, atenuação das alterações 
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climáticas e adaptação às alterações 
climáticas. A coordenação com o 
programa LIFE deve ser assegurada por 
de projetos de apoio de natureza 
complementar e pelo fomento do recurso 
a soluções, métodos e abordagens 
validados ao abrigo do programa LIFE.
2.3.4 Deve ser promovido o recurso a 
avaliações do impacto ambiental (AIA), 
avaliações do impacto na sustentabilidade 
(AIS) e avaliações estratégicas ambientais 
(AEA) e a outros instrumentos 
pertinentes, nomeadamente no que se 
refere à qualidade e ao alargamento de 
um ambiente e de serviços livres de 
obstáculos, a fim de ter em conta a perda 
de biodiversidade e os efeitos das 
alterações climáticas no ordenamento do 
território (incluindo estratégias 
macrorregionais) e na tomada de decisões 
a nível regional e local.
2.3.5 Os Estados-Membros e as regiões 
devem promover as infraestruturas 
ecológicas, a ecoinovação e a adoção de 
tecnologias inovadoras no sentido de criar 
uma economia mais ecológica.
2.3.6 O reforço das capacidades é uma 
condição prévia para a realização destas 
atividades e deve aumentar as 
potencialidades e desenvolver as 
competências das autoridades e parceiros 
locais e regionais.
2.3.7 Uma vez que os desafios ambientais 
vão além das fronteiras administrativas, é 
extremamente importante a cooperação 
transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional entre as autoridades 
europeias, nacionais, regionais e locais, a 
fim de proteger a biodiversidade e os 
recursos naturais em todas as regiões. A 
melhor utilização das potencialidades da 
cooperação territorial e do intercâmbio de 
informações, experiências e boas práticas 
contribuiria significativamente para a 
concretização dos objetivos no domínio do 
ambiente e do clima.
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2.3.8 Além disso, deve haver coordenação 
entre o financiamento por fundos 
abrangidos pelo RDC e o apoio através do 
programa NER 300, que utiliza as receitas 
da venda em leilão de licenças de emissão 
ao abrigo do Regime Europeu de
Comércio de Emissões 1.

2.4 ”Erasmus para todos”
2.4.1 As sinergias entre os fundos 
abrangidos pelo RDC e o programa 
“Erasmus para todos” devem ser 
reforçadas, de modo a maximizar o 
impacto do investimento nas pessoas. Esse 
investimento beneficiará, de forma 
crucial, quer os indivíduos, quer a 
sociedade como um todo, contribuindo 
para o crescimento e para a prosperidade. 
O programa “Erasmus para todos” apoia 
apenas projetos transnacionais, enquanto 
a política de coesão tem uma dimensão 
regional mais evidente. Os 
Estados-Membros são encorajados a 
testar instrumentos e métodos resultantes 
da cooperação transnacional no âmbito 
do Programa “Erasmus para todos” e a 
implementá-los no seu território através 
dos Fundos abrangidos pelo RDC.
2.4.2 A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar uma coordenação eficaz 
entre a política de coesão e o programa 
“Erasmus para todos”, estabelecendo 
uma distinção clara entre os tipos de 
investimento e os grupos-alvo apoiados.  
O programa “Erasmus para todos” 
centra-se no apoio à mobilidade 
transnacional e livre de obstáculos de 
estudantes, jovens e empregados para fins 
de aprendizagem, independente da sua 
deficiência, nas parcerias estratégicas 
entre organizações e instituições em toda 
a Europa, bem como em ações de apoio 
ao desenvolvimento e aplicação de 
políticas. Os principais alvos prioritários 
de investimento da política de coesão 
serão a educação, a formação no mercado 
de trabalho, as pessoas com deficiência e 
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a mobilidade de educandos adultos.
2.4.3 Além disso, obter-se-ão melhores 
resultados através da promoção da 
complementaridade do financiamento 
destinado à mobilidade e do 
financiamento de atividades que integrem 
boas práticas e projetos inovadores 
identificados ao nível da UE ao abrigo do 
programa “Erasmus para todos”. As 
agências nacionais criadas, ao abrigo 
deste programa podem contribuir para a 
referida coordenação.

2.5 CEF + RTE, redes de energia e 
telecomunicações
2.5.1 Para maximizar o valor 
acrescentado europeu, o FEDER e o 
Fundo de Coesão, as Redes
Transeuropeias e o Mecanismo 
“Interligar a Europa” (CEF - Connecting 
Europe Facility) devem ser planeados em 
estreita cooperação, de modo a assegurar 
a otimização das ligações entre diversos 
tipos de infraestruturas (nos transportes, 
na energia e nas telecomunicações) a 
nível local, regional, nacional e em toda a 
União. Dever-se-á assegurar a máxima 
capitalização dos fundos para projetos 
com dimensão europeia e de mercado 
único, dando prioridade, em particular, às 
redes de transporte, de energia e digital.
2.5.2 Do mesmo modo que as 
infraestruturas nacionais precisam de ser 
coerentemente planeadas, tendo em conta, 
tanto o desenvolvimento das ligações 
transfronteiriças da União, como o 
desenvolvimento de ligações entre regiões 
de um Estado-Membro, também os planos 
devem basear-se na procura real e 
estimada de transportes e identificar as 
ligações em falta e os pontos de 
estrangulamento. O investimento nas 
ligações regionais à rede global e à 
infraestrutura central da Rede 
Transeuropeia de Transportes (RTE-T) 
deve garantir que, tanto as áreas urbanas, 
como as rurais, beneficiam das 
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oportunidades criadas pelas redes 
principais.
2.5.3 A definição de prioridades no caso 
de investimentos com impacto para além 
de um determinado Estado-Membro deve 
ser coordenada com o planeamento da 
RTE-T, de forma a que os investimentos 
do FEDER e do Fundo de Coesão em 
infraestruturas de transportes estejam em 
perfeita sintonia com as orientações da 
RTE-T, que definem as prioridades da 
União em matéria de transportes, 
incluindo a acessibilidade para idosos, 
pessoas com mobilidade reduzida e 
passageiros com deficiência, o combate 
aos desafios apresentados pelas alterações 
climáticas, o desenvolvimento futuro de 
uma RTE-T integrada e o conceito de 
corredor multimodal.
2.5.4 O Livro Branco da Comissão dos 
Transportes1 apresenta a sua visão de um 
sistema de transportes competitivo e 
eficiente do ponto de vista dos recursos, 
salientando que é necessária uma redução 
significativa dos gases com efeito de 
estufa no setor dos transportes. No que diz 
respeito aos fundos do RDC, esta redução 
implica uma concentração em formas de 
transporte sustentável, bem como um 
investimento em áreas que ofereçam 
maior valor acrescentado europeu, por 
exemplo, as redes transeuropeias. Depois 
de identificados os investimentos, deve ser 
estabelecida uma lista de prioridades, de 
acordo com a contribuição de cada um 
para a acessibilidade e mobilidade livre de 
obstáculos, sustentabilidade, redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e 
para o Espaço Único Europeu dos 
Transportes.
2.5.5 Os Estados-Membros e as regiões 
devem concentrar os investimentos na 
construção de novas infraestruturas e no 
reforço da capacidade das infraestruturas 
existentes através de uma modernização 
substancial das mesmas.
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2.5.6 Em relação aos transportes 
marítimos, os portos devem desenvolver-se 
como pontos de entrada e de saída 
eficientes, através da sua integração total 
nas infraestruturas terrestres. Deverá ser 
dada prioridade a projetos sobre o acesso 
aos portos através de conexões interiores.
O desenvolvimento das vias navegáveis 
interiores deve reforçar a sua 
contribuição para as redes europeias 
sustentáveis de transporte de mercadorias.
2.5.7 Deve ser especialmente promovida a 
complementaridade entre os investimentos 
em infraestruturas pelo FEDER e o 
Fundo de Coesão, sob gestão partilhada, e 
pelo Mecanismo de Interligação da 
Europa (CEF), que é gerido diretamente e 
tem uma seleção competitiva de projetos. 
O CEF deve financiar projetos na rede de 
base (as partes mais importantes da rede 
global, do ponto de vista estratégico) que 
tenham o valor acrescentado europeu 
mais elevado e sejam, à partida, os mais 
complexos em termos de execução em 
relação à RTE-T: ligações 
transfronteiriças em falta, pontos de 
estrangulamento principais e meios de 
transporte multimodais. O Fundo de 
Coesão deve concentrar-se em projetos de 
elevado valor acrescentado europeu 
destinados a eliminar pontos de 
estrangulamento nas redes de transportes, 
apoiando as infraestruturas da RTE-T, 
tanto na rede de base, como na rede 
global. 
2.5.8 Os Fundos de Coesão e os Fundos 
Estruturais disponibilizarão igualmente 
as infraestruturas locais e regionais, bem 
como as suas ligações às redes 
prioritárias da União, nos domínios da 
energia e das telecomunicações.
2.5.9 O CEF é complementar em relação 
ao fundo de Coesão e aos Fundos 
Estruturais, uma vez que contribui para a 
concretização dos objetivos regionais e 
locais de desenvolvimento em termos de 
infraestruturas, a fim de conseguir o 
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máximo valor acrescentado para um 
mercado único integrado e funcional e 
para a coesão social, económica e 
territorial.

2.6 IPA, IEVP, EDF
2.6.1 Devem ser reforçadas as sinergias 
entre os instrumentos externos e a política 
de coesão, de modo a aumentar a eficácia 
na concretização de diversos objetivos 
políticos da União. Devem ser 
especialmente reforçadas as sinergias e 
complementaridades no que se refere ao 
Fundo Europeu para o Desenvolvimento, 
ao Instrumento de Pré-Adesão e ao 
Instrumento Europeu de Vizinhança.
2.6.2 É necessário tirar partido das 
sinergias entre as atividades de 
cooperação territorial no âmbito da 
política de coesão e do Instrumento 
Europeu de Vizinhança, para uma maior 
integração territorial. No que se refere a 
atividades de cooperação transfronteiriça, 
o potencial de criação de 
complementaridade entre estes 
instrumentos é mais forte. Assim, os 
Estados-Membros devem garantir que as 
atividades existentes sejam associadas aos 
Agrupamentos Europeus de Cooperação 
Territorial recentemente criados, 
sobretudo no que diz respeito ao reforço 
das capacidades das organizações não 
governamentais e, nomeadamente, das 
estruturas de cúpula, a fim de aceder aos 
fundos, à coordenação e ao intercâmbio 
de práticas de excelência.

3. Mecanismo de coordenação dos fundos 
abrangidos pelo RDC

3.1 Os Estados-Membros e as regiões 
devem assegurar que as intervenções 
financiadas pelos fundos abrangidos pelo 
RDC criem sinergias e que a integração 
contribua para uma redução dos custos 
administrativos e dos encargos no terreno.
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3.2 Os ministérios e as autoridades de 
gestão responsáveis pela aplicação dos 
fundos do RDC devem trabalhar em 
estreita colaboração na preparação, 
execução, monitorização e avaliação do 
Contrato de Parceria e dos programas. 
Devem, em particular:
a) identificar áreas de intervenção onde 
os fundos abrangidos pelo RDC possam 
ser combinados de maneira complementar 
para atingir os objetivos temáticos 
estabelecidos no presente regulamento;
b) promover, através das autoridades de 
gestão responsáveis por um dos fundos 
abrangidos pelo RDC, a participação de 
outras autoridades de gestão e ministérios 
relevantes no desenvolvimento de regimes 
de apoio, a fim de assegurar sinergias e 
evitar sobreposições;
c) criar comités de monitorização 
conjuntos para programas que apliquem
fundos abrangidos pelo RDC e 
desenvolver outras disposições conjuntas 
de gestão e controlo, que facilitem a 
coordenação entre as autoridades 
responsáveis pela execução abrangidos 
pelo RDC;
d) recorrer a soluções conjuntas de 
governação eletrónica destinadas aos 
candidatos e beneficiários e a balcões 
únicos de aconselhamento sobre as 
oportunidades de financiamento 
disponíveis através de cada um dos fundos 
abrangidos pelo RDC.
3.3 Deve ser implementado um Sistema de 
Monitorização Europeu para fiscalizar a 
aplicação dos fundos abrangidos pelo 
RDC, bem como os progressos alcançados 
na concretização dos objetivos da 
estratégia “Europa 2020”, assegurando o 
envolvimento dos parceiros, como referido 
no artigo 5.º.

4. Prioridades da coordenação territorial 
(transfronteiriça, transnacional e 
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inter-regional)

4.1 A cooperação que ultrapassa as 
fronteiras administrativas e tenta ir além 
das naturais contém um grande potencial 
de desenvolvimento regional, criação de 
emprego e coesão. A cooperação com base 
na necessidade partilhada, num território 
partilhado, é frequentemente a mais 
eficaz.
4.2 A cooperação transfronteiriça advém 
da ideia de que muitos desafios 
ultrapassam as fronteiras administrativas.
Como resposta eficaz, é necessária uma 
ação conjunta e de cooperação, bem como 
uma partilha de conhecimentos ao nível 
territorial adequado.
4.3 Além disso, o potencial implícito das 
regiões fronteiriças poderá ser 
aproveitado através de medidas de apoio 
de caráter local.
4.4 As duas estratégias macrorregionais
permitiram a organização das partes 
interessadas em ações conjuntas ao nível 
territorial adequado. As estratégias 
reforçaram a ideia da necessidade de 
cooperação para solucionar problemas 
que não podem ser resolvidos por um 
único Estado-Membro, como a limpeza do 
Mar Báltico ou do Danúbio. As 
estratégias macrorregionais e outras 
formas de cooperação territorial podem 
ser apoiadas pelo FEDER e pelo FSE, 
devendo as condições específicas para o 
apoio às estratégias macrorregionais ser 
indicadas nos programas.
A eliminação de obstáculos deve ser 
incluída na programação dos fundos 
abrangidos pelo RDC – os objetivos das 
estratégias macrorregionais existentes 
devem estar patentes nas necessidades, 
análise e definição de metas dos 
programas operacionais relevantes, logo a 
partir da fase de planeamento. Essas 
estratégias só terão cumprido o seu 
propósito quando os objetivos das 
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estratégias macrorregionais integrarem o 
planeamento estratégico dos programas 
da política de coesão nas regiões e 
Estados-Membros em causa.
4.6 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em simultâneo, garantir que os 
programas de cooperação territorial 
contribuem eficazmente para os objetivos 
da estratégia “Europa 2020”. Os 
Estados-Membros e as regiões podem, 
desta forma, promover a cooperação, bem 
como testar, ensaiar e introduzir novas 
soluções, certificando-se de que a 
cooperação é organizada para apoiar os 
objetivos políticos mais abrangentes.
Sempre que necessário, a cooperação 
territorial deve ser usada para aproximar 
os decisores políticos de outros países, a 
fim de trabalharem no sentido da 
resolução de problemas comuns.
4.7 Os Estados-Membros e as regiões 
devem, em primeiro lugar, considerar os 
programas de cooperação territorial como 
ferramentas úteis que permitem 
ultrapassar obstáculos no domínio da 
cooperação, o que, por sua vez, apoiará os 
objetivos da política nacional e regional 
com impacto para além da área abrangida 
pelo programa.

Or. en

Justificação

A aplicação eficaz dos princípios de parceria e monitorização não pode ser tratada sem a 
capacitação dos parceiros, nomeadamente daqueles que dispõem de recursos humanos e 
financeiros limitados. São necessárias avaliações de impacto especiais relativas à 
acessibilidade, de modo a avaliar as ações e os investimentos previstos. Neste contexto, a 
acessibilidade será seguramente incluída como critério a satisfazer, de modo a definir um 
investimento sustentável, especialmente para uma sociedade em processo de envelhecimento.
A ideia de uma conceção universal deve ser igualmente utilizada em termos de acessibilidade 
e como abordagem de avaliação, enquanto investimento para o futuro.


