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Alteração 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Anexo V – Quadro 1 – Condicionalidades ex ante – Condicionalidades ex ante temáticas

Texto da Comissão

Objetivos 
temáticos

Condicionalidade ex ante Critérios de cumprimento

1. Reforço da 
investigação, do 
desenvolviment
o tecnológico e 
da inovação 
(objetivo I&D)

(referido no 
artigo 9.º, n.º 1)

1.1. Investigação e inovação: 
existência de uma estratégia de 
investigação e inovação nacional 
ou regional para a especialização 
inteligente, em conformidade com 
o programa nacional de reforma, 
de modo a impulsionar as 
despesas privadas de investigação 
e inovação, o que está em 
conformidade com as 
características de bons sistemas 
nacionais e regionais de 
investigação e inovação.

– Existência de uma estratégia nacional ou regional de investigação e inovação para a 
especialização inteligente que:

– seja baseada numa análise SWOT destinada a concentrar os recursos num número 
limitado de prioridades de investigação e inovação;

– descreva medidas de incentivo ao investimento privado na IDT;
– inclua um sistema de monitorização e revisão.

– Adoção, por um Estado-Membro, de um quadro indicativo dos recursos orçamentais 
disponíveis para a investigação e a inovação;

– Adoção, por um Estado-Membro, de um plano plurianual para a orçamentação e 
definição das prioridades de investimento relacionadas com as prioridades da UE 
(Fórum Europeu de Estratégias para Infraestruturas de Investigação - ESFRI).

2. Melhor 
acesso, 
utilização e 

2.1. Crescimento digital: 
existência, no âmbito da 
estratégia de inovação nacional 

– Existência de um capítulo dedicado ao crescimento digital no contexto da estratégia de 
inovação nacional ou regional para a especialização inteligente que comporte:
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ou regional para a especialização 
inteligente, de um capítulo 
explícito sobre crescimento 
digital com vista a estimular a 
procura de serviços públicos e 
privados, assentes nas TIC, de boa 
qualidade, a preços acessíveis e 
interoperáveis, e a aumentar a 
aceitação pelos cidadãos, 
incluindo os grupos de pessoas 
vulneráveis, as empresas e as 
administrações públicas, 
incluindo as iniciativas 
transfronteiras.

– a orçamentação e a definição de prioridades em matéria de ações, através de uma 
análise SWOT efetuada em sintonia com a tabela de avaliação da Agenda Digital 
para a Europa;

– uma análise do equilíbrio entre o apoio à procura e à oferta de tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC);

– objetivos quantificáveis aplicáveis aos resultados das intervenções no domínio 
da literacia e competências digitais, da ciberinclusão, do acesso às redes e da
saúde em linha, em articulação com as estratégias setoriais nacionais ou regionais 
pertinentes.

– avaliação das necessidades para o reforço das capacidades em matéria de TIC.

qualidade das 
tecnologias da 
informação e da 
comunicação 
(objetivo banda 
larga):
(referido no 
artigo 9.º, n.º 2)

2.2. Infraestruturas para as redes
de acesso da próxima geração
(APG): existência de planos 
nacionais em matéria de APG que 
tenham em conta as ações 
regionais a fim de atingir os 
objetivos da UE relativos ao 
acesso de alta velocidade à 
Internet, concentrando-se em 
áreas em que o mercado é incapaz 
de providenciar uma 
infraestrutura aberta a custo 
comportável e qualidade 
adequada, em conformidade com 
as regras da UE em matéria de 

– Existência de um plano nacional NGA em vigor que contemple:

– um plano de investimentos em infraestruturas através da agregação da procura e 
da cartografia das infraestruturas e dos serviços regularmente atualizada;

– modelos de investimento sustentável que promovam a concorrência e 
proporcionem o acesso a infraestruturas e serviços abertos, a preço acessível, 
com qualidade e preparados para o futuro;

– medidas para estimular o investimento privado.
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concorrência e de auxílios 
estatais, e poder prestar serviços 
acessíveis a grupos vulneráveis.

3.1. Realizaram-se ações 
específicas para a execução 
efetiva da Lei das Pequenas 
Empresas (LPE) e a sua revisão 
de 23 de fevereiro de 2011, 
incluindo o princípio «pensar 
primeiro em pequena escala».

– As ações específicas incluem, nomeadamente:

– um mecanismo de vigilância destinado a garantir a execução do SBA, 
incluindo um organismo encarregado de coordenar as questões relacionadas 
com as PME aos diversos níveis administrativos (representante das PME);

– medidas para reduzir o tempo necessário para a criação de uma empresa a 
3 dias úteis e o custo a 100 EUR;

– medidas para reduzir a 3 meses o tempo de obtenção das licenças e autorizações 
necessárias para que as empresas possam adotar e executar certas atividades 
específicas;

– um mecanismo para avaliar sistematicamente o impacto da legislação nas PME
através do «teste PME», tendo em conta, se for caso disso, as diferentes 
dimensões das empresas.

3. Reforço da 
competitividade 
das pequenas e 
médias 
empresas e dos 
setores agrícola 
(para o 
FEADER), das 
pescas e da 
aquicultura 
(para o 
FEAMP);

(referido no 
artigo 9.º, n.º 3)

3.2. Transposição da 
Diretiva 2011/7/UE do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro 
de 2011, que estabelece medidas 
de luta contra os atrasos de 
pagamento nas transações 
comerciais1.

– Transposição da referida diretiva, em conformidade com o artigo 12.º da Diretiva 
(até 16 de março de 2013).

4. Apoiar a 
transição para 
uma economia 

4.1. Eficiência energética: 
transposição para o direito 
nacional da 

– Execução dos requisitos mínimos relacionados com o desempenho energético dos 
edifícios, em conformidade com o artigo 3.º, o artigo 4.º e o artigo 5.º da 
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de baixo teor de 
carbono em 
todos os setores 

(referido no 
artigo 9.º, n.º 4)

Diretiva (2010/31/UE) do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de maio de 2010, 
relativa ao desempenho 
energético dos edifícios em 
conformidade com o artigo 28.º 
da diretiva1.
Cumprimento do disposto no 
artigo 6.º, n.º 1, da Decisão 
n.º 406/2009/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
23 de abril de 2009, relativa aos 
esforços a realizar pelos 
Estados-Membros para redução 
das suas emissões de gases com 
efeito de estufa a fim de respeitar 
os compromissos de redução das 
emissões de gases com efeito de 
estufa da Comunidade até 20201.
Transposição para o direito 
nacional da Diretiva 2006/32/CE 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril de 2006, 
relativa à eficiência energética 
na utilização final e aos serviços 
energéticos1.
Transposição para o direito 
nacional da Diretiva 2004/8/CE 
do Parlamento Europeu e do 

Diretiva 2010/31/UE;
– Adoção das medidas necessárias para estabelecer um sistema de certificação do 

desempenho energético dos edifícios, em conformidade com o artigo 11.º da 
Diretiva 2010/31/UE;

– Realização da taxa exigida de renovação dos edifícios públicos;
– Os clientes finais passam a ter contadores individuais;
– A eficiência de aquecimento e ar condicionado é promovida em conformidade com a 

Diretiva 2004/8/CE.
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Conselho, de 11 fevereiro 2004, 
relativa à promoção da 
cogeração com base na procura 
de calor útil no mercado interno 
da energia e que altera a 
Diretiva 92/42/CE1.

4.2. Energia renovável: 
transposição para o direito 
nacional da Diretiva 2009/28/CE 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de abril de 2009, 
relativa à promoção da utilização 
de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e 
subsequentemente revoga as 
Diretivas 2001/77/CE e 
2003/30/CE.

– Um Estado-Membro instituiu e tornou públicos regimes de apoio transparentes, 
prioridade no acesso à rede e na mobilização da rede, normas relativas à assunção e 
partilha de custos das adaptações técnicas;

– Um Estado-Membro adotou um plano de ação nacional para as energias renováveis, 
em conformidade com o artigo 4.º da Diretiva 2009/28/CE.

5. Promoção da 
adaptação às 
alterações 
climáticas e da 
prevenção e 
gestão de 
riscos:
(objetivo 
alterações 
climáticas)

(referido no 

5.1. Prevenção de riscos e gestão 
de crises: existência de avaliações 
de riscos nacionais ou regionais 
para a gestão de catástrofes, tendo 
em conta a adaptação às 
alterações climáticas

– Existência de um plano nacional ou regional de avaliação dos riscos que contemple:
– uma descrição do processo, da metodologia, dos métodos e dos dados não 

sensíveis utilizados para efeitos de uma avaliação nacional dos riscos,
– uma descrição dos cenários de risco único e multirrisco,

– as estratégias nacionais de adaptação às alterações climáticas, se for caso disso.
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artigo 9.º, n.º 5)

6.1. Setor da água: existência de 
a) uma política de tarificação da 
água que preveja incentivos 
adequados para uma utilização 
mais eficaz da água pelos 
consumidores, e b) uma adequada 
contribuição das diferentes 
utilizações da água para a 
amortização dos custos dos 
serviços hídricos, em 
conformidade com o artigo 9.º da 
Diretiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no 
domínio da política da água1.

– Um Estado-Membro garantiu a contribuição das diferentes utilizações da água para a 
amortização dos custos dos serviços da água por setor, em conformidade com o 
artigo 9.º da Diretiva 2000/60/CE.

– Adoção de um plano de gestão da bacia hidrográfica para a zona da bacia hidrográfica 
em que os investimentos serão realizados, em conformidade com o artigo 13.º da 
Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, 
que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da água1.

6. Proteção do 
ambiente e 
promoção da 
utilização 
sustentável dos 
recursos.
(referido no 
artigo 9.º, n.º 6)

6.2. Setor dos resíduos: execução 
da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de novembro de 
2008, relativa aos resíduos e que 
revoga certas diretivas1, e, em 
especial, desenvolvimento de 

– Um Estado-Membro comunicou à Comissão os progressos efetuados relativamente 
aos Objetivos do artigo 11.º da Diretiva 2008/98/CE, as razões de insucesso e as ações 
previstas para atingir os Objetivos;

– Um Estado-Membro assegurou a realização, pelas suas autoridades competentes, 
nos termos dos artigos 1.º, 4.º, 13.º e 16.º da Diretiva 2008/98/CE, de um ou mais 
planos de gestão de resíduos exigidos pelo disposto no artigo 28.º da diretiva;
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planos de gestão dos resíduos em
conformidade com a diretiva e 
com a hierarquia de tratamento 
dos resíduos.

– O mais tardar até 12 de dezembro de 2013, um Estado-Membro instituiu, em 
conformidade com os artigos 1.º e 4.º da Diretiva 2008/98/CE, programas de 
prevenção de resíduos exigidos pelo artigo 29.º da diretiva;

– Um Estado-Membro tomou as medidas necessárias para alcançar o objetivo de 2020
relativo à reutilização e reciclagem, em conformidade com o artigo 11.º da 
Diretiva 2008/98/CE.

7.1. Estrada: existência de um 
plano nacional global para os 
transportes, que inclua uma 
definição adequada das 
prioridades de investimento nas 
infraestruturas nucleares da rede 
transeuropeia de transportes 
(RTE-T), na globalidade da rede
(investimentos não de base na 
RTE-T) e nas ligações
secundárias (incluindo os 
transportes públicos regionais e 
locais).

– Existência de um plano global para os transportes, em vigor, que contemple:

– o estabelecimento de prioridades para os investimentos no núcleo da rede RTE-
T, na rede em geral e nas ligações secundárias.

– Estabelecimento de prioridades tendo em conta o contributo dos investimentos
para a mobilidade, a sustentabilidade, a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa e o contributo para o Espaço Único Europeu dos Transportes;

– a planificação de projetos realistas e viáveis (incluindo calendário e quadro 
orçamental);

– uma avaliação ambiental estratégica que preencha os requisitos legais para o 
plano dos transportes; 

– medidas para dar mais capacidade aos organismos intermediários e beneficiários 
para concretizarem o sistema de planificação dos projetos.

7. Promover os 
transportes 
sustentáveis e 
eliminar os 
estrangulament
os nas 
principais 
infraestruturas 
de rede

(referido no 
artigo 9.º, n.º 7)

7.2. Caminho de ferro: Existência, 
no âmbito do plano nacional
geral dos transportes, de um 
capítulo explícito sobre o 
desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro que inclua 
uma definição adequada das 
prioridades de investimento nas 

– existência de um capítulo dedicado ao desenvolvimento do caminho de ferro no 
âmbito de um plano de transportes abrangente que contemple:
– um sistema de planificação de projetos realistas e viáveis (incluindo calendário 

e quadro orçamental);
– uma avaliação ambiental estratégica que preencha os requisitos legais para o 

plano dos transportes;
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infraestruturas nucleares da rede 
transeuropeia de transportes 
(RTE-T), na globalidade da rede 
(investimentos não nucleares na 
RTE-T) e nas ligações 
secundárias ferroviárias, em 
conformidade com o seu 
contributo para a mobilidade, a 
sustentabilidade, e os efeitos ao 
nível nacional e europeu da rede. 
Os investimentos cobrem os 
ativos móveis e a 
interoperabilidade e o reforço de 
capacidades.

– medidas para dar mais capacidade aos organismos intermediários e beneficiários 
para concretizarem o sistema de planificação dos projetos.

8.1. Acesso ao emprego para os 
candidatos a emprego e os 
inativos, incluindo iniciativas 
locais de emprego e apoio à 
mobilidade dos trabalhadores; as 
políticas neste domínio são 
concebidas e garantidas em 
conformidade com as orientações 
para o emprego1;

– Os serviços de emprego estão habilitados a realizar e desenvolvem as atividades 
seguintes: 
– serviços personalizados e aplicação de medidas precoces ativas e preventivas no 

domínio do mercado de trabalho, que estão abertas a todos os que procuram 
emprego;

– antecipação e aconselhamento sobre as oportunidades de emprego criadas a 
longo prazo graças às mudanças estruturais do mercado de trabalho, tais como 
a transição para uma economia de baixo carbono;

– informação transparente e sistemática sobre a criação de novos empregos.

– Os serviços de emprego criaram redes com os empregadores e institutos de educação.

8. Promover o
emprego e 
apoiar a 
mobilidade 
laboral;

(objetivo do 
emprego)

(referido no 
artigo 9.º, n.º 8)

8.2. Emprego por conta própria, 
empreendedorismo e criação de 
empresas: existência de uma 

– Existência de uma estratégia global em vigor, que incluirá:

– medidas para reduzir o tempo necessário para a criação de uma empresa a 
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estratégia abrangente e inclusiva 
para apoio à criação de empresas, 
em conformidade com a lei das 
pequenas empresas1 e em 
conformidade com as orientações 
para o emprego e as orientações 
gerais das políticas económicas 
dos Estados-Membros e da 
União2, em matéria de condições 
favoráveis à criação de emprego.

100 dias úteis e o custo a 3 euros;

– medidas para reduzir a 3 meses o tempo de obtenção das licenças e autorizações 
necessárias para que as empresas possam adotar e executar certas atividades 
específicas;

– ações de ligação de serviços de desenvolvimento de empresas e serviços
financeiros compatíveis (acesso ao capital), incluindo zonas e grupos 
desfavorecidos.

8.3. Modernização e reforço das 
instituições do mercado de 
trabalho, incluindo ações 
destinadas a reforçar a 
mobilidade laboral 
transfronteiras1:
- modernização e reforço das 
instituições do mercado de 
trabalho em conformidade com as
orientações para as políticas de 
emprego;

- as reformas das instituições do 
mercado de trabalho serão 
precedidas de uma estratégia clara 
e uma avaliação ex ante, incluindo 
o aspeto da igualdade entre 
homens e mulheres

– Ações para reformar os serviços de emprego, com vista a habilitá-los a assegurar as 
atividades seguintes1:
– serviços personalizados e aplicação de medidas precoces ativas e preventivas no 

domínio do mercado de trabalho, que estão abertas a todos os que procuram 
emprego; 

– aconselhamento sobre as oportunidades de emprego criadas a longo prazo 
graças às mudanças estruturais do mercado de trabalho, tais como a transição 
para uma economia de baixo carbono

– prestação de informação transparente e sistemática sobre a criação de novos 
empregos, acessível em toda a União.

– Reforma dos serviços de emprego incluindo a criação de redes entre empregadores e 
institutos de educação.
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8.4. Envelhecimento ativo e 
saudável: as políticas neste 
domínio são concebidas e 
garantidas em conformidade com
as orientações para o emprego1

– Ações para garantir a resolução dos desafios relacionados com o envelhecimento 
ativo e saudável1:
– as partes relevantes são envolvidas na conceção e execução de políticas no 

domínio do envelhecimento ativo; 
– um Estado-Membro tem em vigor medidas para promover o envelhecimento 

ativo, a fim de reduzir a reforma antecipada.

8.5. Adaptação dos trabalhadores, 
das empresas e dos empresários à 
mudança: existência de políticas 
destinadas a favorecer a 
antecipação e a boa gestão da 
mudança e da reestruturação a 
todos os níveis pertinentes 
(nacional, regional, local e 
setorial)1.

– Existem instrumentos eficazes para apoiar os parceiros sociais e as autoridades 
públicas a desenvolver uma abordagem proativa no sentido da mudança e da 
reestruturação.

8.6. Integração sustentável no 
mercado de trabalho dos jovens 
entre os 15 e os 24 anos, sem 
emprego, educação ou formação:
existência de um quadro 
estratégico global para realizar os 
objetivos do Pacote para o 
Emprego dos Jovens e, em 
especial, para estabelecer um 
instrumento de Garantia para a 
Juventude em conformidade com 
a recomendação do Conselho de 

– Existência de um quadro estratégico global para realizar os objetivos do Pacote para o 
Emprego dos Jovens e, em especial, para estabelecer um instrumento de Garantia para 
a Juventude em conformidade com a recomendação do Conselho de [xxx] que: 

– se baseia em elementos de prova que quantificam os resultados para os jovens 
entre os 15 e os 24 anos sem emprego, educação ou formação:

– prevê um sistema de recolha e análise de dados e informação sobre o instrumento 
de Garantia para a Juventude, ao nível pertinente, que proporciona uma base 
factual suficiente para desenvolver políticas especificamente orientadas e 
acompanha a evolução, com avaliações factuais, sempre que possível

– identifica a autoridade pública encarregada de estabelecer e gerir o instrumento de 
Garantia para a Juventude e coordenar as parcerias aos vários níveis e nos vários 
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[xxx] setores;
– conta com a participação de todas as partes interessadas relevantes para enfrentar o 

desemprego dos jovens;
– se baseia na intervenção precoce e proativa;
– inclui medidas de apoio à integração no mercado de trabalho, incluindo a adoção 

de medidas de reforço de competências e relacionadas com o mercado de trabalho.
9.1. Abandono escolar precoce:
existência de uma estratégia 
global destinada a reduzir o 
abandono escolar precoce, em 
conformidade com a orientação 
política da recomendação do 
Conselho de 28 de junho de 2011 
sobre as políticas destinadas a 
reduzir o abandono escolar 
precoce na UE1.

– Existência de um sistema de recolha e análise de dados e informação sobre o abandono 
escolar precoce, a nível nacional, regional e local que:
– faculte a base necessária, com dados factuais, para promover políticas orientadas;

– seja utilizado de forma sistemática para monitorizar a evolução no respetivo 
nível.

– Existência de uma estratégia em matéria de abandono escolar precoce que:
– seja baseada em elementos de prova;

– seja englobante (por exemplo, abranja todos os setores da educação, incluindo a 
primeira infância) e aborde adequadamente a prevenção, a intervenção e as 
medidas de compensação;

– defina objetivos que são coerentes com a recomendação do Conselho sobre as 
políticas destinadas a reduzir o abandono escolar precoce;

– seja transversal a vários setores e envolva e coordene todos os setores políticos 
e partes interessadas pertinentes para o combate ao abandono escolar precoce.

9. Investimento 
na educação, 
nas 
competências e 
na 
aprendizagem 
ao longo da 
vida;
(objetivo 
educação)
(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 10)

9.2. Ensino superior: existência de 
estratégias nacionais ou 
regionais para aumentar os níveis 
de conclusão, qualidade e 
eficiência do ensino superior, em 

– Existência de uma estratégia nacional ou regional para o ensino superior, que inclui:
– medidas para aumentar a participação e a obtenção de habilitações, que:

– melhorem as orientações fornecidas aos candidatos a estudantes;
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conformidade com a 
Comunicação da Comissão de 
20 de setembro de 2011, sobre o 
desenvolvimento de uma agenda 
de modernização do ensino 
superior.

– aumentem as entradas no ensino superior dos grupos de baixos rendimentos 
e de outros grupos sub-representados.

– aumentem a participação dos educandos adultos;

– (se necessário) reduzam as taxas de abandono escolar; aumentem as taxas 
de obtenção de qualificações;

– medidas para aumentar a qualidade que:
– incentivem os conteúdos e a conceção de programas inovadores;

– promovam normas de elevada qualidade pedagógica;
– medidas para aumentar a empregabilidade e o empreendedorismo, que:

– incentivem o desenvolvimento de competências transversais, incluindo o 
empreendedorismo, em todos os programas de ensino superior; 

– reduzam as diferenças de oportunidades entre homens e mulheres em 
termos de escolhas académicas e profissionais e incentivem os estudantes 
a escolher carreiras em setores onde se encontram sub-representados, a 
fim de reduzir a segregação entre homens e mulheres no mercado de 
trabalho.

– assegurem um ensino informado, utilizando os conhecimentos de 
investigação e desenvolvimento em prol das práticas empresariais.

9.3. Aprendizagem ao longo da 
vida: existência, a nível nacional, 
de um quadro político nacional 
e/ou regional para a aprendizagem 
ao longo da vida, em 
conformidade com a orientação 
política da União1.

– Existência de um quadro de política nacional ou regional para a aprendizagem ao longo 
da vida, que inclua:
– medidas para apoiar a aprendizagem ao longo da vida, a criação e atualização de 

competências, o fomento de participação e as parcerias com as partes 
interessadas, incluindo os parceiros sociais e as associações da sociedade civil;

– medidas para garantir o desenvolvimento das competências dos jovens através 
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da formação profissional, dos adultos, das mulheres que reingressam no 
mercado de trabalho, dos trabalhadores pouco qualificados, dos trabalhadores 
mais velhos, bem como de outros grupos desfavorecidos; 

– medidas para aumentar o acesso à aprendizagem ao longo da vida, 
nomeadamente através da aplicação eficaz de instrumentos de transparência 
(Quadro Europeu de Qualificações, quadro nacional de qualificações, Sistema 
Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais, e Quadro de 
Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação 
Profissionais) e o desenvolvimento e a integração da aprendizagem ao longo da 
vida (educação e formação, serviços de orientação, validação);

– medidas para melhorar a pertinência da educação e da formação e para as adaptar 
às necessidades dos grupos-alvo identificados. 

10. Promover a 
inclusão social 
e combater a 
pobreza
(objetivo 
pobreza)
(referido no 
artigo 9.º, n.º 9)

10.1. Inclusão ativa

Integração de comunidades 
marginalizadas, como a cigana;
- existência e aplicação de uma
estratégia nacional para a redução 
da pobreza, em conformidade 
com a recomendação da 
Comissão de 3 de outubro 
de 2008 sobre a inclusão ativa das 
pessoas excluídas do mercado de 
trabalho1. e as orientações para o 
emprego.

– Estar em vigor uma estratégia nacional para a redução da pobreza que:

– seja baseada em elementos de prova. Tal exige um sistema de recolha e análise 
de dados e informação que forneça provas suficientes para desenvolver 
políticas de redução da pobreza. Este sistema é utilizado para acompanhar a 
evolução da situação.

– esteja em conformidade com o objetivo nacional de reduzir a pobreza e a 
exclusão social (conforme definido no Programa de Reforma Nacional), que 
inclui alargar as oportunidades de emprego aos grupos desfavorecidos;

– contenha um mapa da concentração territorial, para além do nível 
regional/NUTS 3, dos grupos marginalizados e desfavorecidos, incluindo os 
ciganos;

– demonstre que os parceiros sociais e as outras partes interessadas estão 
envolvidas na conceção da inclusão ativa;

– inclua medidas destinadas a fazer a transição dos cuidados de base residencial
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para os de base comunitária;

– mostre claramente a existência de medidas destinadas a evitar e a combater a 
segregação em todos os domínios.
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- existência de uma estratégia de 
inclusão nacional para os ciganos 
em conformidade com o quadro 
da UE em matéria de estratégias 
nacionais de integração dos 
ciganos1

- Apoiar as partes interessadas 
relevantes no acesso aos Fundos.

– Ter em vigor uma estratégia de inclusão nacional para os ciganos, que:

– estabeleça objetivos nacionais viáveis para a integração dos ciganos e para 
colmatar o fosso em relação à população em geral. Estes objetivos devem 
abordar, no mínimo, os quatro objetivos da UE em matéria de integração dos 
ciganos relativamente ao ensino, emprego, cuidados de saúde e habitação;

– seja coerente com o Programa de Reforma Nacional;
– identifique as microrregiões desfavorecidas ou zonas vizinhas segregadas, em 

que as comunidades são mais pobres, utilizando indicadores socioeconómicos e 
territoriais já disponíveis (por exemplo, nível de instrução muito baixo, 
desemprego de longa duração, etc.);

– atribua um financiamento suficiente a partir de orçamentos nacionais, que 
serão complementados, se necessário, por financiamento internacional e da 
UE;

– inclua métodos de controlos rigorosos para avaliar o impacto das ações em prol 
da integração dos ciganos e rever mecanismos para a adaptação da estratégia;

– sejam concebidas, executadas e acompanhadas em estreita cooperação e diálogo 
contínuo com a sociedade civil cigana e as autoridades regionais e locais;

– contenha um ponto de contacto nacional para a estratégia de integração 
nacional dos ciganos, com autoridade para coordenar o desenvolvimento e a 
execução da estratégia.

– As partes relevantes são apoiadas para apresentar candidaturas de projetos e para 
executar e gerir os projetos selecionados.
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10.2. Saúde: existência de uma
estratégia nacional ou regional 
para a saúde que assegure o 
acesso a serviços de saúde de 
qualidade com sustentabilidade 
económica.

– Ter em vigor uma estratégia nacional ou regional para a saúde, que:

– contenha medidas coordenadas para melhorar o acesso a serviços de saúde de 
qualidade;

– contenha medidas destinadas a estimular a eficiência no setor da saúde, 
inclusivamente através da difusão eficaz de inovação, como tecnologias,
modelos e infraestruturas para garantir a prestação de serviços;

– inclua um sistema de monitorização e revisão.

– Um Estado-Membro ou região adotou um quadro indicando os recursos orçamentais 
disponíveis para a prestação de cuidados de saúde.

11. Reforçar a 
capacidade 
institucional e a 
eficiência da 
administração 
pública

(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 11)

Eficiência administrativa dos 
Estados-Membros:

- Existência de uma estratégia 
para reforçar a eficácia 
administrativa dos 
Estados-Membros, incluindo a 
reforma da administração pública1

– Foi criada uma estratégia para reforçar a eficiência administrativa dos Estados-
Membros, que está em vias de ser executada1. Esta estratégia inclui os aspetos 
mencionados a seguir.
– uma análise e um planeamento estratégico das reformas jurídicas, 

organizacionais e/ou processuais;
– o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade; 

– ações integradas para a simplificação e racionalização dos procedimentos 
administrativos;

– o desenvolvimento e execução de estratégias e de políticas de recursos humanos 
que abranjam os planos de recrutamento e de carreira do pessoal, criação de 
competências e recursos;

– o desenvolvimento de competências a todos os níveis;

– o desenvolvimento de procedimentos e de ferramentas de monitorização e 
avaliação.
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Alteração

Objetivos 
temáticos

Prioridades de 
investimento

Condicionalidade ex ante Critérios de cumprimento

FEDER:
– Todas as 
prioridades de 
investimento ao 
abrigo do 
objetivo temático 
n.º 1.

1.1. Investigação e inovação:
existência de uma estratégia de 
investigação e inovação nacional ou 
regional para a especialização 
inteligente, em conformidade com 
o programa nacional de reforma, de 
modo a impulsionar as despesas 
privadas de investigação e 
inovação, o que está em 
conformidade com as 
características de bons sistemas 
nacionais e regionais de 
investigação e inovação.

– Existência de uma estratégia nacional ou regional de especialização 
inteligente que:

– seja baseada numa análise SWOT, ou semelhante, destinada a 
concentrar os recursos num número limitado de prioridades de 
investigação e inovação;

– descreva medidas de incentivo ao investimento privado na IDT;

– inclua um mecanismo de monitorização.
– Foi adotado um quadro indicativo dos recursos orçamentais disponíveis 

para a investigação e a inovação.

1. Reforço da 
investigação, 
do 
desenvolvime
nto 
tecnológico e 
da inovação:
(objetivo 
I&D)
(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 1)

FEDER:
- Reforço das 
infraestruturas 
de investigação e 
inovação (I&I) e 
das capacidades 
destinadas a 
desenvolver a 
excelência em 

1.2 Infraestruturas de investigação 
e inovação

– Foi adotado um plano plurianual indicativo para a orçamentação e 
definição das prioridades de investimento relacionadas com as prioridades 
da UE e, se for caso disso, o Fórum Europeu de Estratégias para 
Infraestruturas de Investigação – ESFRI.
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matéria de I&I, 
bem como 
promoção de 
centros de 
competência, em 
particular os de 
interesse 
europeu.

2. Melhor 
acesso, 
utilização e 
qualidade das 
tecnologias 
da 
informação e 
da 
comunicação 
(objetivo 
banda larga):

(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 2)

FEDER:
-
Desenvolvimento 
de produtos e 
serviços do setor 
das TIC, do 
comércio 
eletrónico e 
reforço da 
procura no 
domínio das TIC.
- Reforço das 
aplicações no 
domínio das TIC 
para a 
administração em 
linha, a 
aprendizagem em 
linha, a 
ciberinclusão, a 
cultura eletrónica 

2.1. Crescimento digital: um 
quadro político estratégico para o
crescimento digital com vista a 
estimular serviços públicos e 
privados, assentes nas TIC, de boa 
qualidade, a preços acessíveis e 
interoperáveis, e a aumentar a 
aceitação pelos cidadãos, incluindo 
os grupos de pessoas vulneráveis, 
as empresas e as administrações 
públicas, incluindo as iniciativas 
transfronteiras.

– Existência de um quadro político estratégico dedicado ao crescimento 
digital, por exemplo, no contexto da estratégia de inovação nacional ou 
regional de especialização inteligente que comporte:

– a orçamentação e a definição de prioridades em matéria de ações, 
através de uma análise SWOT, ou semelhante, coerente efetuada 
em sintonia com a tabela de avaliação da Agenda Digital para a 
Europa;

– uma análise do equilíbrio entre o apoio à procura e à oferta de 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC);

– indicadores destinados a medir os progressos alcançados no que 
respeita às intervenções em áreas como a literacia digital, a
ciberinclusão, o acesso às redes e a saúde em linha, dentro dos 
limites previstos no artigo 168.º do TFUE, em articulação com as 
estratégias setoriais da União, nacionais ou regionais pertinentes;

– avaliação das necessidades para o reforço das capacidades em 
matéria de TIC.
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e a saúde em 
linha.

FEDER:
- Alargamento da 
implantação da 
banda larga e da 
promoção das 
redes de alta 
velocidade, bem 
como apoio à 
adoção das 
tecnologias e 
redes futuras e 
emergentes para 
a economia 
digital.

2.2. Infraestruturas para as redes da 
próxima geração (RPG): existência 
de planos nacionais ou regionais 
em matéria de RPG que tenham em 
conta as ações regionais a fim de 
atingir os objetivos da UE relativos 
ao acesso de alta velocidade à 
Internet1, concentrando-se em áreas 
em que o mercado é incapaz de 
providenciar uma infraestrutura 
aberta a custo comportável e de
qualidade, em conformidade com 
as regras da UE em matéria de 
concorrência e de auxílios estatais, 
e poder prestar serviços acessíveis a 
grupos vulneráveis.

– Existência de um plano nacional e/ou regional RPG em vigor que 
contemple:
– um plano de investimentos em infraestruturas baseado numa 

análise económica que tenha em conta as infraestruturas públicas 
e privadas existentes e os planos de investimento;

– modelos de investimento sustentável que promovam a concorrência 
e proporcionem o acesso a infraestruturas e serviços abertos, a preço 
acessível, com qualidade e preparados para o futuro; 

– medidas para estimular o investimento privado.

3. Reforço da 
competitivida
de das 
pequenas e 
médias 
empresas e 
dos setores 
agrícola (para 
o FEADER), 
das pescas e 
da 

FEDER:
- Apoio às 
capacidades das 
PME para se 
envolverem 
ativamente no 
crescimento em 
mercados 
regionais, 
nacionais e 
internacionais e 

3.1. Realizaram-se ações 
específicas para apoiar a promoção 
do espírito empresarial, tendo em 
conta a Lei das Pequenas Empresas 
(LPE).

– As ações específicas são:

– foram tomadas medidas com o objetivo de reduzir o tempo e os 
custos necessários para a criação de uma empresa, tendo em conta 
os objetivos da LPE;

– foram tomadas medidas com o objetivo de reduzir o tempo de 
obtenção das licenças e autorizações necessárias para que as 
empresas possam adotar e executar certas atividades específicas, 
tendo em conta os objetivos da LPE;

– a existência de um mecanismo para acompanhar a aplicação da 
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aquicultura 
(para o 
FEAMP);

(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 3)

em processos de 
inovação.

LPE e avaliar o impacto da legislação nas PME.

FEDER+FC:
Apoio à 
eficiência 
energética, à 
gestão inteligente 
da energia e à 
utilização das 
energias 
renováveis nas 
infraestruturas 
públicas, 
nomeadamente 
nos edifícios 
públicos e no 
setor da 
habitação.

4.1. Realizaram-se ações para 
promover melhorias eficazes em 
termos de custos da eficiência 
energética na utilização final e 
investimentos rentáveis na 
eficiência energética aquando da 
construção ou renovação de 
edifícios.

– As ações são as seguintes:
– a existência de medidas destinadas a garantir os requisitos mínimos 

relacionados com o desempenho energético dos edifícios, em 
conformidade com o artigo 3.º, o artigo 4.º e o artigo 5.º da 
Diretiva 2010/31/UE. Adoção das medidas necessárias para estabelecer 
um sistema de certificação do desempenho energético dos edifícios, em 
conformidade com o artigo 11.º da Diretiva 2010/31/UE;

– medidas necessárias para estabelecer um sistema de certificação do 
desempenho energético dos edifícios em consonância com o artigo 11.º 
da Diretiva 2010/31/UE.

– medidas em conformidade com o artigo 13.º da Diretiva 2006/32/CE 
relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços 
energéticos, destinadas a garantir que - na medida em que tal seja 
tecnicamente viável, financeiramente razoável e proporcional à 
potencial poupança de energia - sejam fornecidos aos clientes finais 
contadores individuais.

4. Apoiar a 
transição para 
uma 
economia de 
baixo teor de 
carbono em 
todos os 
setores
(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 4)

FEDER+FC:
- Fomento da 
cogeração de 
elevada eficiência 

4.2. Realizaram-se ações 
destinadas a promover a 
cogeração de elevada eficiência de 
calor e eletricidade

– As ações são as seguintes:
– o apoio à cogeração é baseado na procura de calor útil e na poupança 

de energia primária nos termos do artigo 7.º, n. 1, e do artigo 9.º, n.º 1, 
alíneas a) e b), da Diretiva 2004/8/CE, os Estados-Membros ou os 
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de calor e 
eletricidade 
baseada na 
procura útil.

respetivos organismos competentes avaliaram o quadro legislativo e 
regulamentar existente relativamente aos processos de autorização, ou 
aos outros processos a fim de:

a) incentivar a conceção de unidades de cogeração para responder a  
uma procura economicamente justificável de realização de calor útil e 
evitar a produção de mais calor do que o útil; e 
b) reduzir os entraves regulamentares e não regulamentares ao 
aumento da cogeração.

FEDER+FC:
- Fomento da 
produção e 
distribuição de 
energia 
proveniente de 
fontes 
renováveis.

4.3. Realizaram-se ações 
destinadas a promover a produção 
e distribuição de fontes de energia 
renováveis1.
1 JO L 140 de 5.6.2009, p. 16.

– Foram instituídos e tornados públicos regimes de apoio transparentes, a 
prioridade no acesso à rede ou o acesso garantido e a mobilização da 
rede, bem como normas relativas à assunção e partilha de custos das 
adaptações técnicas, em consonância com o artigo 14.º, n.º 1, o 
artigo 16.º, n.os 2 e 3, da Diretiva 2009/28/CE.

– Um Estado-Membro adotou um plano de ação nacional para as 
energias renováveis, em conformidade com o artigo 4.º da 
Diretiva 2009/28/CE.

5. Promoção 
da adaptação 
às alterações 
climáticas e 
da prevenção 
e gestão de 
riscos:

(objetivo 
alterações 
climáticas)

FEDER+FC:
- Fomento do 
investimento para 
fazer face a 
riscos específicos, 
assegurando a 
capacidade de 
resistência às 
catástrofes e 
desenvolvendo 
sistemas de 

5.1. Prevenção de riscos e gestão de 
crises: existência de avaliações de 
riscos nacionais ou regionais para a 
gestão de catástrofes, tendo em 
conta a adaptação às alterações 
climáticas1

– Existência de um plano nacional ou regional de avaliação dos riscos que
comporte os seguintes elementos:
– uma descrição do processo, da metodologia, dos métodos e dos 

dados não sensíveis utilizados para efeitos de uma avaliação dos 
riscos, bem como uma descrição dos critérios centrados nos riscos 
para a definição das prioridades de investimento;

– uma descrição dos cenários de risco único e multirrisco;
– as estratégias nacionais de adaptação às alterações climáticas, se for 

caso disso.
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(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 5)

gestão de 
catástrofes.

FEDER+FC:
- Investimento no 
setor da água 
para satisfazer os 
requisitos do 
acervo da União 
em matéria de 
ambiente e para 
satisfazer as 
necessidades de 
investimento que 
excedam esses 
requisitos, 
identificadas 
pelos 
Estados-Membro
s.

6.1. Setor da água: existência de a) 
uma política de tarificação da água 
que preveja incentivos adequados 
para uma utilização mais eficaz da 
água pelos consumidores, e b) uma 
adequada contribuição das 
diferentes utilizações da água para 
a amortização dos custos dos 
serviços hídricos, a uma taxa 
fixada no plano de gestão da bacia 
hidrográfica aprovado para o 
investimento apoiado pelos 
programas.

– Em setores apoiados pelo FEDER e pelo FC, um Estado-Membro 
garantiu uma contribuição das diferentes utilizações da água para a 
amortização dos custos dos serviços da água por setor, em consonância
com o artigo 9.º, n.º 1, primeiro travessão, da Diretiva 2000/60/CE 
atendendo, sempre que adequado, às consequências sociais, ambientais 
e económicas da amortização, bem como às condições geográficas e 
climatéricas da região ou regiões afetadas.

– Adoção de um plano de gestão da bacia hidrográfica para a zona da bacia 
hidrográfica, em consonância com o artigo 13.º da Diretiva 2000/60/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da 
água.

6. 
Preservação 
e proteção do 
ambiente e 
promoção da 
utilização 
sustentável 
dos recursos.
(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 6)

FEDER+FC:
- Investimento no 
setor dos resíduos 
para satisfazer os 
requisitos do 
acervo da União 

6.2. Setor dos resíduos: promoção 
de investimentos sustentáveis do 
ponto de vista económico e 
ambiental no setor dos resíduos, 
em particular através do
desenvolvimento de planos de 

– Conforme determinado pelo artigo 11.º, n.º 5, da Diretiva 2008/98/CE,
foi apresentado à Comissão um relatório de execução sobre os 
progressos efetuados relativamente à consecução dos Objetivos previstos 
no artigo 11.º da Diretiva 2008/98/CE;

– A existência de um ou mais planos de gestão de resíduos exigidos pelo 
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em matéria de 
ambiente e para 
satisfazer as 
necessidades de 
investimento que 
excedam esses 
requisitos, 
identificadas 
pelos 
Estados-Membros.

gestão dos resíduos em
consonância com a 
Diretiva 2008/98/CE relativa aos 
resíduos e com a hierarquia de 
tratamento dos resíduos.

disposto no artigo 28.º da Diretiva 2008/98/CE;

– A existência de programas de prevenção de resíduos exigidos pelo 
artigo 29.º da diretiva;

– Foram adotadas medidas para alcançar os objetivos relativos à 
reutilização e reciclagem até 2020, em conformidade com o artigo 11.º, 
n.º 2, da Diretiva 2008/98/CE.

7. Promover 
os transportes 
sustentáveis e 
eliminar os 
estrangulame
ntos nas 
principais 
infraestrutura
s de rede
(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 7)

FEDER+FC:
- Apoio ao espaço 
único europeu de 
transportes 
multimodais, 
mediante o 
investimento na 
rede 
transeuropeia de 
transportes 
(RTE-T).
-
Desenvolvimento 
e reabilitação de 
sistemas 
ferroviários 
abrangentes, 
interoperáveis e 
de alta qualidade 

7.1. Transportes: Existência de um
ou mais planos ou quadros globais
para o investimento nos transportes 
em conformidade com o quadro 
institucional do Estado-Membro
(incluindo os transportes públicos 
regionais e locais) que apoiem o 
desenvolvimento de 
infraestruturas e melhorem as 
ligações com as redes RTE-T 
global e nuclear.

– Existe um ou mais planos ou quadros globais para o investimento nos
transportes que preencha(m) os requisitos legais para a avaliação 
ambiental estratégica e defina:
– o contributo para o Espaço Único Europeu dos Transportes em 

conformidade com o artigo 10.º do Regulamento n.º [RTE-T], 
incluindo as prioridades atribuídas aos seguintes investimentos:

– a rede nuclear RTE-T e a rede global em que estão previstos 
investimentos do FEDER e do FC; e

– as ligações secundárias;
– um sistema de planificação realista e viável de projetos a apoiar 

pelo FEDER e pelo FC;
– medidas para garantir a capacidade de os organismos 

intermediários e beneficiários concretizarem o sistema de 
planificação dos projetos.
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e promoção de 
medidas de 
redução do ruído.
-
Desenvolvimento 
e melhoria de 
sistemas de 
transportes 
ecológicos 
(incluindo de 
baixo ruído) e de 
baixo teor de 
carbono, 
incluindo vias 
navegáveis e 
transportes 
marítimos, 
portos, ligações 
multimodais e 
infraestruturas 
aeroportuárias, a 
fim de promover 
a mobilidade 
regional e local 
sustentável.
FEDER:
- Melhoria da 
mobilidade 
regional, com a 
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ligação dos nós 
secundários e 
terciários às 
infraestruturas 
de RTE-T, 
incluindo os nós 
multimodais.

FEDER+FC:
- Apoio ao espaço 
único europeu de 
transportes 
multimodais, 
mediante o 
investimento na 
rede 
transeuropeia de 
transportes 
(RTE-T).
-
Desenvolvimento 
e reabilitação de 
sistemas 
ferroviários 
abrangentes, 
interoperáveis e 
de alta qualidade 
e promoção de 

7.2. Caminho-de-ferro: Existência, 
no âmbito de um ou mais planos 
ou quadros globais de transportes, 
de uma secção explícita sobre o 
desenvolvimento do caminho de 
ferro, em conformidade com o 
quadro institucional do 
Estado-Membro (incluindo os 
transportes públicos regionais e 
locais) que apoiem o 
desenvolvimento de 
infraestruturas e melhorem as 
ligações com as redes RTE-T 
global e nuclear. Os investimentos 
cobrem os ativos móveis, a 
interoperabilidade e o 
desenvolvimento de capacidades.

– A existência de uma secção dedicada ao desenvolvimento do caminho de 
ferro no âmbito do(s) plano(s) ou quadro(s) de transportes, tal como 
atrás previsto, que preencha os requisitos legais para a avaliação 
ambiental estratégica e defina um sistema de planificação de projetos 
realista e racional (que inclua um calendário e um quadro orçamental);

– medidas para garantir a capacidade de os organismos intermediários e 
beneficiários concretizarem o sistema de planificação dos projetos.
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medidas de 
redução do ruído.
-
Desenvolvimento 
e melhoria de 
sistemas de 
transportes 
ecológicos 
(incluindo de 
baixo ruído) e de 
baixo teor de 
carbono, 
incluindo vias 
navegáveis e 
transportes 
marítimos, 
portos, ligações 
multimodais e 
infraestruturas 
aeroportuárias, a 
fim de promover 
a mobilidade 
regional e local 
sustentável.
FEDER:
- Melhoria da 
mobilidade 
regional, com a 
ligação dos nós 
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secundários e 
terciários às 
infraestruturas 
de RTE-T, 
incluindo os nós 
multimodais.

FEDER+FC:
- Apoio ao espaço 
único europeu de 
transportes 
multimodais, 
mediante o 
investimento na 
rede 
transeuropeia de 
transportes 
(RTE-T).
-
Desenvolvimento 
e reabilitação de 
sistemas 
ferroviários 
abrangentes, 
interoperáveis e 
de alta qualidade 
e promoção de
medidas de 
redução do ruído.

7.3. Outros meios de transporte, 
incluindo vias navegáveis e 
transportes marítimos, portos, 
ligações multimodais e 
infraestruturas aeroportuárias: 
existência no âmbito do(s) plano(s) 
ou quadro(s) global(ais) de 
transportes de uma secção 
explícita sobre vias navegáveis e 
transportes marítimos, portos, 
ligações multimodais e 
infraestruturas aeroportuárias que 
contribuem para a melhoria das 
ligações à rede vasta e nuclear da 
RTE-T e para a promoção de uma 
mobilidade regional e local 
sustentável.

– A existência de uma secção sobre vias navegáveis e transportes 
marítimos, portos, ligações multimodais e infraestruturas 
aeroportuárias no âmbito do(s) plano(s) ou quadro(s) de transportes 
que:
– preencha os requisitos legais para a avaliação ambiental 
estratégica;
– estabeleça um sistema de planificação de projetos realistas e 
viáveis (incluindo calendário e quadro orçamental);
– contenha medidas para garantir a capacidade de concretização do 
sistema de planificação dos projetos pelos organismos intermediários e 
beneficiários.
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-
Desenvolvimento 
e melhoria de 
sistemas de 
transportes 
ecológicos 
(incluindo de 
baixo ruído) e de 
baixo teor de 
carbono, 
incluindo vias 
navegáveis e 
transportes 
marítimos, 
portos, ligações 
multimodais e 
infraestruturas 
aeroportuárias, a 
fim de promover 
a mobilidade 
regional e local 
sustentável.
FEDER:
- Melhoria da 
mobilidade 
regional, com a 
ligação dos nós 
secundários e 
terciários às 
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infraestruturas 
de RTE-T, 
incluindo os nós 
multimodais.

FEDER:
- Melhoria da 
eficiência 
energética e da 
segurança do 
abastecimento 
através do 
desenvolvimento 
de sistemas 
inteligentes de 
distribuição, 
armazenamento e 
transporte e da 
integração da 
geração 
distribuída a 
partir de fontes 
renováveis.

7.4 Desenvolvimento de sistemas 
inteligentes de distribuição, 
armazenamento e transporte.
A existência de planos globais 
para investimentos em 
infraestruturas energéticas 
inteligentes e de medidas 
regulamentares que contribuam 
para melhorar a eficiência 
energética e a segurança do 
abastecimento.

– A existência de planos globais que descrevem as prioridades das 
infraestruturas energéticas nacionais:
– em conformidade com o[s] artigo[s] 22.º das diretivas 2009/72/CE 
e 2009/73/CE, quando aplicável, e
– em consonância com os planos de investimento regional 
pertinentes nos termos do artigo 12.º e com o plano decenal de 
desenvolvimento da rede em toda a União, de acordo com o artigo 8.º, 
n.º 3, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 714/2009 e com o 
Regulamento (CE) n.º 715/2009 e 
– compatível com o artigo 3º, n.º 4, do Regulamento [RTE-E] 
relativo às orientações para a infraestrutura energética transeuropeia.

– Estes planos incluem:
– um sistema de planificação realista e viável de projetos a apoiar 
pelo FEDER;
– medidas para alcançar os objetivos de coesão social e económica e 
de proteção ambiental, em conformidade com os artigos 3.º, n.º 10, da 
Diretiva 2009/72/CE e 3.º, n.º 7, da Diretiva 2009/73/CE;
– medidas que visam otimizar a utilização da energia e promover a 
eficiência energética, em conformidade com os artigos 3.º, n.º 11, da 
Diretiva 2009/72/CE e 3.º, n.º 8, da Diretiva 2009/73/CE.
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FSE:
- Acesso ao 
emprego para os 
candidatos a 
emprego e os 
inativos, 
incluindo 
desempregados 
de longa duração 
e pessoas 
afastadas do 
mercado de 
trabalho, 
igualmente 
através de 
iniciativas locais 
de emprego e de 
apoio à 
mobilidade dos 
trabalhadores.

8.1. As políticas neste domínio são 
concebidas e garantidas à luz das
orientações para o emprego1.

– Os serviços de emprego estão habilitados a realizar e desenvolvem as 
atividades seguintes:
– serviços personalizados, aconselhamento e aplicação de medidas 

precoces ativas e preventivas no domínio do mercado de trabalho, 
que estão abertas a todos os que procuram emprego,
concentrando-se simultaneamente em grupos desfavorecidos, 
incluindo pessoas de comunidades marginalizadas;

– informação sistemática sobre novos empregos transparente para 
todos e análise contínua do mercado de trabalho, a fim de 
identificar mudanças estruturais na procura de atividades 
profissionais e de competências.

– Os serviços de emprego criaram um dispositivo de cooperação formal e 
informal com as partes interessadas pertinentes.

8. Promover 
a 
sustentabilid
ade e a 
qualidade do 
emprego e 
apoiar a 
mobilidade 
laboral;

(objetivo do 
emprego)

(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 8)

FSE:
- Emprego por 
conta própria, 
empreendedorism
o e criação de 
empresas, 
incluindo 
pequenas, médias 
e microempresas 

8.2. Emprego por conta própria, 
empreendedorismo e criação de 
empresas: existência de uma 
estratégia abrangente e inclusiva 
para a criação de empresas.

– Existência de um quadro político estratégico para apoio inclusivo à 
criação de empresas, que comporta os seguintes elementos:
– foram tomadas medidas com o objetivo de reduzir o tempo e os 

custos necessários para a criação de uma empresa, tendo em conta 
os objetivos da LPE;

– foram tomadas medidas com o objetivo de reduzir o tempo de 
obtenção das licenças e autorizações necessárias para que as 
empresas possam adotar e executar certas atividades específicas, 
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inovadoras.
FEDER:
- Apoio ao 
desenvolvimento 
dos viveiros de 
empresas e à 
atividade por 
conta própria, às 
microempresas e 
à criação de 
empresas e 
microempresas;

tendo em conta os objetivos da LPE;

– ações de ligação de serviços de desenvolvimento de empresas e 
serviços financeiros compatíveis (acesso ao capital), incluindo, se 
necessário, zonas e/ou grupos desfavorecidos.

FSE:
- Modernização 
das instituições 
do mercado de 
trabalho, tais 
como serviços de 
emprego públicos 
e privados, 
melhoria da 
adequação às 
necessidades do 
mercado de 
trabalho, 
incluindo ações 
de reforço 
mediante regimes 

8.3. Modernização e reforço das 
instituições do mercado de trabalho 
à luz das orientações para as 
políticas de emprego;
As reformas das instituições do 
mercado de trabalho serão 
precedidas de uma estratégia clara e 
uma avaliação ex ante, incluindo o 
aspeto da igualdade entre homens e 
mulheres

– Ações para reformar os serviços de emprego, com vista a habilitá-los a 
assegurar as atividades seguintes1:
– serviços personalizados, aconselhamento e aplicação de medidas 

precoces ativas e preventivas no domínio do mercado de trabalho, 
que estão abertas a todos os que procuram emprego, concentrando-
se simultaneamente em grupos desfavorecidos, incluindo pessoas 
de comunidades marginalizadas; 

– informação sistemática sobre novos empregos transparente para 
todos e análise contínua do mercado de trabalho, a fim de 
identificar mudanças estruturais na procura de atividades 
profissionais e de competências.

– Reforma dos serviços de emprego incluindo a criação de redes de 
cooperação formal e informal com as partes relevantes.
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de mobilidade e 
melhor 
cooperação entre 
instituições e 
partes relevantes.
FEDER:
- Investimento 
em 
infraestruturas 
dos serviços de 
emprego.

FSE:
- Envelhecimento 
ativo e saudável;

8.4. Envelhecimento ativo e 
saudável: as políticas neste domínio 
são concebidas e garantidas à luz 
das orientações para o emprego1

– As partes relevantes são envolvidas na conceção e no seguimento de 
políticas no domínio do envelhecimento ativo, tendo em vista manter os 
trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho e promover o seu 
emprego;

– Um Estado-Membro tem em vigor medidas para promover o 
envelhecimento ativo.

FSE:
- Adaptação dos 
trabalhadores, 
das empresas e 
dos empresários 
à mudança.

8.5. Adaptação dos trabalhadores, 
das empresas e dos empresários à 
mudança: existência de políticas 
destinadas a favorecer a 
antecipação e a boa gestão da 
mudança e da reestruturação.

– Existem instrumentos para apoiar os parceiros sociais e as autoridades 
públicas a desenvolver uma abordagem proativa no sentido da mudança e 
da reestruturação, nomeadamente:

– medidas para promover a antecipação da mudança, incluindo o seu 
acompanhamento;

– medidas para promover a preparação e a gestão do processo de 
reestruturação, incluindo o seu acompanhamento;

– ações para incentivar a adaptação aos desafios colocados aos 
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trabalhadores, nomeadamente a existência de políticas e medidas 
que visam a aplicação do artigo 5.º da Diretiva 2000/78/CE.

8.6. Integração sustentável no 
mercado de trabalho dos jovens 
entre os 15 e os 24 anos, sem 
emprego, educação ou formação:
existência de um quadro estratégico 
global para realizar os objetivos do 
Pacote para o Emprego dos Jovens 
e, em especial, para estabelecer um 
instrumento de Garantia para a 
Juventude em conformidade com a 
recomendação do Conselho de 
[xxx]

– Existência de um quadro estratégico global para realizar os objetivos do Pacote 
para o Emprego dos Jovens e, em especial, para estabelecer um instrumento de 
Garantia para a Juventude em conformidade com a recomendação do Conselho 
de [xxx] que:

– se baseia em elementos de prova que quantificam os resultados para os 
jovens entre os 15 e os 24 anos sem emprego, educação ou formação;

– prevê um sistema de recolha e análise de dados e informação sobre o 
instrumento de Garantia para a Juventude, ao nível pertinente, que 
proporciona uma base factual suficiente para desenvolver políticas 
especificamente orientadas e acompanha a evolução, com avaliações 
factuais, sempre que possível;

– identifica a autoridade pública encarregada de estabelecer e gerir o 
instrumento de Garantia para a Juventude e coordenar as parcerias aos 
vários níveis e nos vários setores;

– conta com a participação de todas as partes interessadas relevantes para 
enfrentar o desemprego dos jovens;

– se baseia na intervenção precoce e proativa;
– inclui medidas de apoio à integração no mercado de trabalho, incluindo 

a adoção de medidas de reforço de competências e relacionadas com o 
mercado de trabalho.

9. 
Investimento 
na educação, 
na formação, 
nomeadamen

FSE:
- Prevenção e 
redução do 
abandono escolar 

9.1. Abandono escolar precoce: 
existência de um quadro político 
estratégico destinado a reduzir o 
abandono escolar precoce, dentro 
dos limites previstos no 

– Existência de um sistema de recolha e análise de dados e informação 
sobre o abandono escolar precoce, aos níveis pertinentes, que:

– faculte a base necessária, com dados factuais, para promover 
políticas orientadas e acompanhe a evolução da situação.
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precoce.
FEDER:
- Investimento no 
ensino, 
competências e 
aprendizagem ao 
longo da vida 
através do 
desenvolvimento 
das 
infraestruturas 
de ensino e 
formação.

artigo 165.º do TFUE. – Existência de um quadro político estratégico em matéria de abandono 
escolar precoce que:
– seja baseado em elementos de prova;

– abranja os setores da educação pertinentes, incluindo a primeira 
infância, e se dirija especialmente a grupos vulneráveis que 
apresentam maiores riscos de abandono escolar precoce, 
incluindo pessoas de comunidades marginalizadas, e aborde a 
prevenção, a intervenção e as medidas de compensação;

– envolva todos os setores políticos e partes interessadas pertinentes 
para o combate ao abandono escolar precoce.

te 
profissional,
nas 
competências 
e na 
aprendizage
m ao longo 
da vida;
(objetivo 
educação)
(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 10)

FSE:
- Melhoria da 
qualidade, da 
eficiência e da 
abertura do 
ensino superior e 
equivalente, com 
vista a aumentar 
os níveis de 
participação e de 
habilitações.
FEDER:
- Investimento no 
ensino, 

9.2. Ensino superior: existência de 
um quadro político estratégico 
nacional ou regional para 
aumentar os níveis de conclusão, 
qualidade e eficiência do ensino 
superior, dentro dos limites 
previstos no artigo 165.º do TFUE.

– Existência de um quadro político estratégico nacional ou regional para o 
ensino superior, que comporte os seguintes elementos:

– se necessário, medidas para aumentar a participação e a obtenção 
de habilitações, que:

– aumentem as entradas no ensino superior dos grupos de 
baixos rendimentos e de outros grupos sub-representados, em 
particular dos grupos vulneráveis, incluindo pessoas de 
comunidades marginalizadas;

– aumentem a participação dos educandos adultos;
– reduzam as taxas de abandono escolar; aumentem as taxas de 

obtenção de qualificações;
– medidas para aumentar a qualidade que:
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competências e 
aprendizagem ao 
longo da vida 
através do 
desenvolvimento 
das 
infraestruturas 
de ensino e 
formação.

– incentivem os conteúdos e a conceção de programas 
inovadores;

– medidas para aumentar a empregabilidade e o empreendedorismo, 
que:
– incentivem o desenvolvimento de competências transversais, 

incluindo o empreendedorismo, nos programas relevantes de 
ensino superior; 

– reduzam as diferenças de oportunidades entre homens e 
mulheres em termos de escolhas académicas e profissionais.

FSE:
- Melhoria do 
acesso à 
aprendizagem ao 
longo da vida,
atualizando as 
aptidões e as 
competências dos 
trabalhadores:
FEDER:
- Investimento no 
ensino, 
competências e 
aprendizagem ao 
longo da vida 
através do 
desenvolvimento 
das 

9.3. Aprendizagem ao longo da 
vida: existência, a nível nacional, 
de um quadro político nacional e/ou 
regional estratégico para a 
aprendizagem ao longo da vida, 
dentro dos limites previstos no 
artigo 165.º do TFUE.

– Existência de um quadro de política nacional ou regional estratégico para 
a aprendizagem ao longo da vida, que inclua:

– medidas para apoiar o desenvolvimento e serviços de ligação para a 
aprendizagem ao longo da vida, incluindo a sua criação e 
atualização de competências (ou seja, validação, orientação, 
educação e formação), o fomento da participação e as parcerias 
com as partes interessadas pertinentes; 

– medidas para garantir o desenvolvimento das competências 
correspondentes às necessidades dos diferentes grupos-alvo 
quando estes forem identificados como prioridades nos quadros 
políticos estratégicos nacionais ou regionais (por exemplo, jovens 
em formação profissional, adultos, pais que reingressam no 
mercado de trabalho, trabalhadores pouco qualificados e 
trabalhadores mais velhos, em especial, pessoas portadoras de 
deficiência e migrantes, bem como outros grupos desfavorecidos);

– medidas para melhorar a pertinência da educação e da formação e 
para as adaptar às necessidades dos grupos-alvo identificados com 
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infraestruturas 
de ensino e 
formação.

necessidades especiais, como os desempregados de longa duração 
e as comunidades marginalizadas.

10. Promover 
a inclusão 
social e 
combater a 
pobreza e 
qualquer tipo 
de 
discriminaçã
o
(objetivo 
pobreza)
(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 9)

FSE:
- Inclusão ativa, 
inclusivamente 
com vista a 
promover 
oportunidades 
iguais e a 
participação ativa 
e melhorar a 
empregabilidade.
FEDER:
- Investimento na 
saúde e nas 
infraestruturas 
sociais que 
contribuam para 
o 
desenvolvimento 
nacional, 
regional e local, 
para a redução 
das 
desigualdades de 
saúde, para a 

10.1. Existência e aplicação de um 
quadro político estratégico
nacional para a redução da pobreza, 
tendo em vista a inclusão ativa das 
pessoas excluídas do mercado de 
trabalho1, à luz das orientações 
para o emprego.

– Estar em vigor um quadro político estratégico nacional para a redução da 
pobreza, com vista à inclusão ativa, que:

– faculte a base necessária, com elementos de prova, para 
desenvolver políticas de redução da pobreza e acompanhar a 
evolução da situação;

– inclua medidas que ajudem a concretizar o objetivo nacional de 
reduzir a pobreza e a exclusão social (conforme definido no 
Programa de Reforma Nacional), que inclui a promoção de
oportunidades de emprego sustentáveis e de qualidade para 
pessoas com maior risco de exclusão social;

– integre as partes interessadas pertinentes no combate à pobreza;
– dependendo das necessidades identificadas, inclua medidas 

destinadas a fazer a transição dos cuidados de base institucional
para os de base comunitária;

– mostre claramente a existência de medidas destinadas a evitar e a 
combater a segregação em todos os domínios;

– As partes relevantes recebem apoio para apresentarem 
candidaturas de projetos e para executarem e gerirem os projetos 
selecionados.
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promoção da 
inclusão social 
através de um 
melhor acesso 
aos serviços 
sociais, culturais 
e de recreio e 
para a transição 
dos serviços 
institucionais 
para os serviços 
de base 
comunitária.
- Apoio à 
regeneração 
física, económica 
e social das 
comunidades 
desfavorecidas 
em zonas 
urbanas e rurais.
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FSE:
- Integração de 
comunidades 
ciganas 
marginalizadas.
FEDER:
- Investimento na 
saúde e nas 
infraestruturas 
sociais que 
contribuam para 
o 
desenvolvimento 
nacional, 
regional e local, 
para a redução 
das 
desigualdades de 
saúde, para a 
promoção da 
inclusão social 
através de um 
melhor acesso 
aos serviços 
sociais, culturais 
e de recreio e 
para a transição 
dos serviços 
institucionais 

10.2. Existência de um quadro 
político estratégico de inclusão 
nacional para os ciganos

– Ter em vigor uma estratégia de inclusão nacional para os ciganos, que:

– estabeleça objetivos nacionais viáveis para a integração dos ciganos 
e para colmatar o fosso em relação à população em geral. Estes 
objetivos devem abordar os quatro objetivos da UE em matéria de 
integração dos ciganos relativamente ao ensino, emprego, cuidados 
de saúde e habitação;

– identifique as microrregiões desfavorecidas ou zonas vizinhas 
segregadas, em que as comunidades são mais pobres, utilizando 
indicadores socioeconómicos e territoriais já disponíveis (por 
exemplo, nível de instrução muito baixo, desemprego de longa 
duração, etc.);

– inclua métodos de controlos rigorosos para avaliar o impacto das 
ações em prol da integração dos ciganos e rever mecanismos para a 
adaptação da estratégia;

– seja concebida, executada e acompanhada em estreita cooperação e 
diálogo contínuo com a sociedade civil cigana e as autoridades 
regionais e locais;

– Pode ser concedido apoio às partes relevantes, a pedido das mesmas e 
sempre que necessário, para apresentar candidaturas de projetos e para 
executar e gerir os projetos selecionados.



AM\940880PT.doc 43/47 PE514.645v01-00

PT

para os serviços 
de base 
comunitária.
- Apoio à 
regeneração 
física, económica 
e social das 
comunidades 
desfavorecidas 
em zonas 
urbanas e rurais.
- Investimento no 
ensino, 
competências e 
aprendizagem ao 
longo da vida 
através do 
desenvolvimento 
das 
infraestruturas 
de ensino e 
formação.
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FSE:
- Melhoria do 
acesso a serviços 
sustentáveis, de 
grande qualidade 
e a preços 
comportáveis, 
mormente 
cuidados de 
saúde e serviços 
sociais de 
interesse geral.
FEDER:
- Investimento na 
saúde e nas 
infraestruturas 
sociais que 
contribuam para 
o 
desenvolvimento 
nacional, 
regional e local, 
para a redução 
das 
desigualdades de 
saúde, para a 
promoção da 
inclusão social 
através de melhor 

10.3. Saúde: Existência de um 
quadro político estratégico 
nacional ou regional para a saúde, 
dentro dos limites previstos no 
artigo 168.º do TFUE, que 
assegure a sustentabilidade 
económica.

– Ter em vigor um quadro político estratégico nacional ou regional para a 
saúde, que:
– contenha medidas coordenadas para melhorar o acesso a serviços de 

saúde de qualidade;
– contenha medidas destinadas a estimular a eficiência no setor da 

saúde, através da difusão de modelos e infraestruturas para garantir 
a prestação de serviços;

– inclua um sistema de monitorização e revisão.
– Um Estado-Membro ou região adotou um quadro indicando os recursos 

orçamentais disponíveis, a título indicativo, e uma concentração rentável 
dos recursos sobre as necessidades prioritárias para a prestação de 
cuidados de saúde.
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acesso aos 
serviços sociais, 
culturais e de 
recreio e para a 
transição dos 
serviços 
institucionais 
para os serviços 
de base 
comunitária.
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11. Reforçar 
a capacidade 
institucional 
das 
autoridades 
públicas e 
das partes 
interessadas
e a eficiência 
da 
administraçã
o pública.
(referido no 
artigo 9.º, 
n.º 11)

FSE:
- Investimento 
nas capacidades 
institucionais e 
na eficiência das 
administrações e 
dos serviços 
públicos, a fim de 
realizar 
reformas, legislar 
melhor e 
governar bem.
FEDER:
- Aumento da 
capacidade 
institucional e da 
eficiência da 
administração 
pública, através 
do reforço da 
capacidade 
institucional e da 
eficiência das 
administrações 
públicas e dos 
serviços públicos 
relacionados com 
a execução do 
FEDER e apoio a 

Eficiência administrativa dos 
Estados-Membros:
- Existência de uma estratégia para 
reforçar a eficácia administrativa 
dos Estados-Membros, incluindo a 
reforma da administração pública1

– Foi criada uma estratégia para reforçar a eficiência administrativa dos 
Estados-Membros e das autoridades públicas e as suas competências 
para a implementação de métodos participativos, que está em vias de ser 
executada1. Esta estratégia inclui os aspetos mencionados a seguir:
– uma análise e um planeamento estratégico das reformas jurídicas, 

organizacionais e/ou processuais;
– o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade; 

– ações integradas para a simplificação e racionalização dos 
procedimentos administrativos;

– o desenvolvimento e execução de estratégias e de políticas de 
recursos humanos que abranjam as principais lacunas identificadas 
neste domínio;

– o desenvolvimento de competências a todos os níveis;

– o desenvolvimento de procedimentos e de ferramentas de 
monitorização e avaliação.
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ações de reforço 
da capacidade 
institucional e da 
eficiência da 
administração 
pública apoiadas 
pelo FSE.
FC:
Melhoria da 
capacidade 
institucional e da 
eficácia da 
administração 
pública, por 
intermédio do 
reforço da 
capacidade 
institucional e da 
eficiência das 
administrações e 
dos serviços 
públicos 
implicados na 
execução do 
Fundo de 
Coesão.

Or. en


