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1. A política de coesão 
da União Europeia  1 

 
 
 

É relativamente recente a coesão económica, social e territorial 
que hoje conhecemos como um dos pilares estratégicos e um dos 
desígnios políticos fundamentais da União Europeia. 

É verdade que a criação da Comunidade Económica Europeia 
(CEE), simbólica e juridicamente marcada pela aprovação do 
Tratado de Roma, em 1957, assumiu o objetivo de promover a 
correção das desigualdades entre os seus Estados-membros. 

Todavia, deveremos tomar em consideração que a Europa era 
então marcada pela memória e pelos efeitos da Grande 

Depressão Mundial dos anos 30 e 40, que provocou reduções 
dramáticas nos rendimentos familiares, na atividade económica e 
no comércio mundial, e que conduziu a enormes crescimentos no 
desemprego, na pobreza e nas disparidades. 

Os impactos destes profundos desequilíbrios estruturais seriam 
significativamente agravados pela II Guerra Mundial, 
particularmente incidente na Europa. 

Compreender-se-á que, nesta envolvente, as prioridades dos 
Estados fundadores da Comunidade Económica Europeia (Bélgica, 
França, Itália, Luxemburgo, Holanda e Alemanha) não 
privilegiavam a prossecução da coesão económica, social e 
territorial, mas a reconstrução europeia. 

Os objetivos fundamentais visavam a expansão da economia, a 
criação de emprego e a melhoria das condições de vida. Não 
esqueciam também a dimensão política inerente, sobretudo, à 
prevenção de futuros conflitos bélicos no território europeu, bem 
como aos fatores considerados fundamentais para a 
reconstrução: a prossecução de atuações concertadas nos 
domínios das matérias-primas fundamentais (subjacentes à 
CECA, mercado comum do carvão e do aço), da capacidade 
energética (Euratom, comunidade europeia da energia atómica) e 
do abastecimento das populações (política agrícola comum). 

Acrescentam-se a estas prioridades originais as relativas à 
promoção do emprego e que justificaram a criação do Fundo 
Social Europeu (FSE), em 1957, no Tratado de Roma. 

A este primeiro fundo estrutural juntar-se-ia, em 1975, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), explicitamente 
vocacionado para a correção das disparidades de 
desenvolvimento entre as regiões europeias. 

Coesão e alargamento 

É importante assinalar que a criação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional é simultânea com o alargamento da 
Comunidade Económica Europeia a três novos membros 
(Dinamarca, Irlanda e Reino Unido) – ou seja, com a perceção 

política de alterações substantivas no crescimento das 
disparidades regionais e com a necessidade de satisfazer 
exigências específicas destes Estados. 

De facto, a modificação mais substancial na política comunitária 
de coesão teria lugar com os alargamentos da Comunidade 
Económica Europeia aos Estados do Sul – Grécia em 1981 e, 
especialmente, Espanha e Portugal em 1986. 

Estes alargamentos corresponderam à integração na Comunidade 
Económica Europeia de economias e sociedades 
significativamente menos desenvolvidas do que as dos então 
Estados membros, traduzindo-se, portanto, num crescimento 
marcante das disparidades regionais.  

Nesta envolvente, Jacques Delors, presidente da Comissão 
Europeia de 1985 a 1994, dinamizou também a concretização de 
ambições latentes na Comunidade: a criação do mercado interno 
e a consolidação da coesão económica e social, consagradas no 
Ato Único Europeu de 1986, e, mais tarde, a união económica e 
monetária. 

Nesta conceção holística da comunidade e dos seus desígnios, as 
dimensões estratégicas que a integram não são entendidas nem 
prosseguidas de modo isolado, mas como complementares, num 
processo que se pretende integrado e concretizado através de 
atuações que conjuntamente visam finalidades de interesse 
comum para os Estados-membros. (Tabela 1.1). 

A redução das 
disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento 
das regiões é um dos 
desígnios fundamentais 
da União Europeia.   
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Tabela 1.1. 
Cronologia do aprofundamento e alargamento da União Europeia | 1957 a 2012 

 

 

Fonte: Augusto Mateus & Associados  

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aprofundamento

Alargamento

1995: Áustria + Finlândia + Suécia

1990: Reunificação Alemanha

1986: Espanha + Portugal

1981: Grécia

1973: Dinamarca + Irlanda + Reino Unido 

1957: Alemanha Ocidental + Bélgica + França + Itália + 
Luxemburgo + Países Baixos

2007: Bulgária + Roménia

2004: Chipre + Eslováquia + Eslovénia 
+ Estónia + Hungria + Letónia + 
Lituânia + Malta + Polónia + República 
Checa

2001: Tratado de Nice

1999: Introdução do Euro

1997: Tratado de Amesterdão

1992: Tratado de Maastricht

1986: Ato Único Europeu

1979: Sistema Monetário Europeu

1965: Tratado  de Fusão

1959: EFTA

1957: Tratado de Roma

2012: Tratado sobre 
Estabilidade, 
Coordenação e 
Governação da União 
Económica e Monetária

2007: Tratado de Lisboa

2004: Constituição Europeia

As disparidades regionais 
no seio da União Europeia 
foram-se acentuando com 
os sucessivos 
alargamentos, tornando 
cada vez mais importante 
o papel da política de 
coesão europeia. 
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Mesmo tendo em conta os efeitos territorialmente diferenciados 

das ações realizadas em cada uma dessas dimensões, é de 
sublinhar a importância da consideração da Comissão Europeia 
(1996) de que “os desequilíbrios não implicam apenas piores 
condições de vida para as regiões menos desenvolvidas mas, 
também, a subutilização do potencial humano e a incapacidade de 
tirar partido das oportunidades económicas existentes que 
beneficiariam o conjunto da União”. 

Instituído em 1992, o Fundo de Coesão (FC) é criado nesta 
envolvente que também reforça ou institui dois outros 
importantes instrumentos financeiros estruturais: a secção 
Orientação do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola 
(FEOGA-O) e o Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca 
(IFOP). 

Dotada de cinco instrumentos de financiamento (Fundo Social 
Europeu, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de 
Coesão, Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola - 
secção Orientação e Instrumento Financeiro de Orientação da 
Pesca), e apoiada pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e 
pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI), a política de coesão 
económica e social adquire significativa relevância, tanto pelas 
caraterísticas e propriedades que lhe são atribuídas, como pelas 
dotações financeiras que lhe são associadas. 

As dimensões estratégica e operacional das reformas da política 
de coesão, vulgarmente conhecidas como Pacotes Delors I (1989-
1992) e II (1993-1999) consagram, na verdade, uma 
transformação profunda da ação comunitária na correção dos 
desequilíbrios regionais de desenvolvimento. 

Esta transformação traduz-se, fundamentalmente, na substituição 
do modo de funcionamento dos fundos estruturais, até então 
caraterizado pelo financiamento atomizado de ações de 
desenvolvimento e de projetos de investimentos propostos pelos 
Estados-membros aos serviços da Comissão Europeia. 

Com base nas disposições do Ato Único Europeu e na sequência 
das propostas da Comissão aprovadas pelo Conselho Europeu, a 
partir de 1988 os regulamentos dos fundos estruturais 
estabeleceram princípios comuns ao funcionamento de todos os 
instrumentos financeiros da política de coesão económica e social: 

 a concentração dos recursos financeiros nas regiões menos 
desenvolvidas da Comunidade Económica Europeia; 

 a parceria entre a Comissão, os Estados e as autoridades 
regionais na programação, execução e acompanhamento das 
ações e investimentos apoiados; 

 a programação plurianual do financiamento e das 

intervenções; 

 a adicionalidade dos financiamentos estruturais comunitários 
relativamente às dotações financeiras nacionais para 
investimento. 

Estes quatro princípios estruturantes da política de coesão 
económica e social da Comunidade Económica Europeia foram 
objeto de sucessivas adaptações e ajustamentos ao longo do 
tempo que, todavia, não prejudicaram a arquitetura hoje 
conhecida. 

Estas componentes estruturantes da política comunitária de 
coesão asseguram que as regiões que revelam pior situação ou 
desempenho face aos valores médios comunitários, aferidos por 
referência à riqueza e ao emprego, recebam a maior parte das 
dotações atribuídas pelo orçamento da Comunidade Económica 
Europeia à coesão económica e social. 

Os princípios consagrados garantem a gestão partilhada, com a 
Comissão, dos instrumentos financeiros, envolvendo a negociação 
dos objetivos prosseguidos e das modalidades de prossecução, 
bem como o acompanhamento, a avaliação e a monitorização dos 
procedimentos adotados, das realizações e dos resultados, num 
edifício de governança adaptado às caraterísticas constitucionais e 
institucionais dos Estados-membros, designadamente no que 
respeita à efetiva intervenção dos parceiros económicos e sociais 
e das autoridades regionais e locais. 

A programação da intervenção dos fundos estruturais, suportada 
em orçamentos comunitários plurianuais, viabiliza a segurança e 
a previsibilidade temporal dos apoios financeiros da Comunidade. 
Por outro lado, também exige o estabelecimento de estratégias 
de desenvolvimento nacionais (sectoriais ou temáticas) e 
regionais (territoriais) de médio prazo, bem como a explicitação 
das formas e modalidades da respetiva concretização operacional, 
em especial nos Quadros Comunitários de Apoio (entretanto 
redenominados Quadros de Referência Estratégica Nacional e, no 
futuro, Acordos de Parceria) e, de modo mais detalhado, nos 
Programas Operacionais. 

O objetivo de garantir que os financiamentos estruturais 
comunitários não substituam o esforço nacional de investimento 
mas, antes, aumentem (ou assegurem a alavancagem) das 
capacidades e possibilidades nacionais de concretização de 
investimentos e ações de desenvolvimento conduziu ainda ao 
estabelecimento do princípio da adicionalidade. 
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Tabela 1.2. 
Fundos estruturais e financiamento da política de coesão na União Europeia | 1957 a 2010 

 

 

Fonte: Augusto Mateus & Associados  

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

1964: Secção Orientação do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola 

Perspetivas Financeiras 2007-13 
= 347.000 milhões de euros

Perspetivas Financeiras 2000-06 
= 225.000 milhões de euros

Perspetivas Financeiras 1993-99
= 168.000 milhões de ECU

Perspetivas Financeiras 1988-92  
= 64.000 milhões de ECU

2010: Estratégia UE 2020

2007: Coesão Económica, 
Social e Territorial

1992: Pacote Delors II + Fundo de Coesão

1988: Coesão Económica e Social + Pacote  Delors I

1987: Programa Erasmus

1984: I Programa Quadro de I&D

1975: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

1962: Política agrícola comum +Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola  

1957: Fundo Social Europeu

2000: Estratégia de Lisboa

1993: Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca 

A política da coesão 
ganhou relevância na 
União Europeia, atingindo 
perto de um terço das 
dotações orçamentais a 
nível comunitário. 
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Financiamento da coesão  

A dimensão financeira da coesão económica e social também se 
altera significativamente ao longo do tempo. Esta evolução, de 
sentido positivo, é especialmente evidenciada a partir de 1988, 
tanto em termos absolutos como comparativamente ao 
financiamento de outras políticas comunitárias como a agrícola. 

De facto, embora as dotações orçamentais dos fundos estruturais 
tenham crescido cerca de oito vezes entre 1975 e 1984, 
representavam ainda 12% dos montantes atribuídos à política 
agrícola comum nesta última data. 

Estes níveis de financiamento da política de coesão económica e 
social duplicariam para cerca de 64 mil milhões de ECU (a 
unidade de conta europeia) no primeiro orçamento comunitário 
plurianual (as designadas perspetivas financeiras 1988-92), 
correspondendo a cerca de 30% das dotações orçamentais totais. 

Mantendo, tendencialmente, esta proporção orçamental, 
voltariam a aumentar para 168 mil milhões de ECU nas 
perspetivas financeiras 1993-99, para 225 mil milhões de euros 
entre 2000 e 2006, e para 347 mil milhões de euros no período 
2007-2013 (Tabela 1.2). 

Embora seja previsível a continuidade das proporções referidas, o 
ciclo de ação comunitária 2014-2020 será inequivocamente 
marcado pela decisão do Conselho Europeu de diminuição do 
orçamento comunitário em valores absolutos.  

Dimensão territorial da coesão 

Embora a União Europeia tenha conhecido importantes 
desenvolvimentos, a arquitetura da coesão económica e social 
não foi significativamente alterada a partir da conceção 
estratégica e operacional protagonizada por Delors. 

Esta demonstração de resiliência – que pode ser também 
entendida como conservacionista – verifica-se mesmo face a 
sucessivos e importantes alargamentos: 

 à Alemanha Oriental, decorrente da unificação alemã em 
1990;  

 à Áustria, Suécia e Finlândia em 1995;  

 e, com consequências mais significativas na perspetiva da 
coesão, a um conjunto alargado de Estados do leste europeu 
em 2004 e 2007 - Malta, Chipre, Estónia, Letónia, Lituânia, 
Polónia, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Hungria, 
Bulgária e Roménia. 

É relevante assinalar a consolidação, no Tratado de Maastricht de 

1993, dos três pilares estruturais da União – comunidades 
europeias e políticas comunitárias, política comum externa e de 
segurança e cooperação policial e judicial em assuntos criminais.   

Posteriormente, o Tratado de Lisboa de 2007 procederia à 
unificação da atuação comunitária e introduziria importantes 
alterações de natureza institucional da União Europeia, bem como 
alterações respeitantes ao processo de decisão e às competências 
atribuídas aos seus órgãos. 

O alargamento das responsabilidades assumidas pela União 
Europeia, seja nas políticas comunitárias geridas diretamente 
pelas instituições comunitárias ou por aquelas onde a governação 
é partilhada com os Estados-membros, reduz naturalmente a 
notoriedade e o impacto da coesão económica e social, em 
particular quando os desafios que se colocam à União Europeia 
nos domínios económico, financeiro, geoestratégico e 
civilizacional são progressivamente mais complexos, mobilizando 
atuações diversificadas e exigindo recursos orçamentais e 
organizativos elevados. 

Nesta envolvente dinâmica, o Tratado de Lisboa consagra 
explicitamente a integração da dimensão territorial na coesão 
económica e social: “A fim de promover um desenvolvimento 
harmonioso do conjunto da União, esta desenvolverá e 
prosseguirá a sua ação no sentido de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial. Em especial, a União procurará 
reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das 
diversas regiões e o atraso das regiões menos favorecidas”. 

Esta formulação revela um desígnio ambicioso, cuja concretização 
deveria influenciar a natureza da política de coesão e as suas 
interações e complementaridades com outras políticas 
comunitárias. O desenvolvimento harmonioso da União Europeia 
deverá ser concretizado através do reforço da coesão económica, 
social e territorial, prosseguindo não apenas o objetivo de 
promover a correção dos atrasos regionais de desenvolvimento 
mas, sobretudo, o de assegurar a efetiva convergência entre as 
várias expressões das disparidades regionais, como riqueza, 
prosperidade, competitividade ou emprego. 

A valorização da dimensão territorial da política comunitária de 
coesão, pelo Tratado de Lisboa, corresponde ao reconhecimento 
de que o território deixará de ser apenas o referencial para a 
concretização de ações e de investimentos de natureza económica 
e social.  
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O território passa a protagonizar as dimensões estruturantes das 

políticas públicas de desenvolvimento e assume-se como ator e 
agente da respetiva conceção e implementação, sendo prematuro 
antecipar as alterações que a coesão territorial provocará no 
alcance e na abrangência das orientações e normativos 
comunitários (Tabela 1.3).  

Indicia-se um processo rápido e significativo de transformação da 

política de coesão da União Europeia, no qual se combinam a 
valorização da coordenação e integração territorial e urbana de 
intervenções e de financiamentos com a tendencial uniformização 
à escala europeia dos objetivos e prioridades prosseguidas para 
“reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das 
diversas regiões e o atraso das regiões menos favorecidas”.  

Tabela 1.3. 
Referenciais estratégicos dos ciclos de programação dos fundos estruturais e de coesão | 1989 a 2013 

 

Fonte: Augusto Mateus & Associados  

  

1989-93 1994-99 2000-06 2007-13

Ato Único Europeu
• mercado interno 
• coesão económica e social

• integração dos fundos 
• redução das diferenças regionais 

de desenvolvimento e do atraso 
das regiões menos favorecidas 

• duplicação dos fundos estruturais

Tratado de Maastricht
• União Económica e Monetária 
• três pilares da União Europeia

• Duplicação dos fundos 
estruturais para os Estados-
membros da coesão com criação 
do Fundo de Coesão

Estratégia de Lisboa
• economia baseada no 

conhecimento: 
• crescimento, emprego e coesão 

social 
• Estratégia de desenvolvimento 

sustentável

Agenda 2000
• novo paradigma da Estratégia de 

Lisboa 
• alargamento da União Europeia 

Estratégia de Lisboa Renovada
• condições para investir e 

trabalhar
• conhecimento e inovação
• mais e melhor emprego

• fundos para desenvolvimento 
rural e das pescas não são 
considerados estruturais

A dimensão territorial da 
coesão foi valorizada pelo 
Tratado de Lisboa.  
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Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | FEDER 

Instituído em 1975, o Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional adquiriu uma posição significativa no conjunto dos 
fundos estruturais da União Europeia, em resultado das dotações 
financeiras que lhe são consagradas. 

Os elevados níveis de recursos do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional decorrem da abrangência e relevância 
dos seus domínios de intervenção, que compreendem não apenas 
as infraestruturas e os equipamentos públicos mas, também, o 
apoio às empresas (designadamente PME) e ao investimento 
empresarial, o financiamento dos investimentos no domínio do 
ambiente e do desenvolvimento sustentável, os instrumentos de 
engenharia financeira e, ainda, as ações e intervenções dirigidas 
ao aproveitamento do potencial endógeno e à promoção do 
desenvolvimento territorial e urbano. 

Esta multiplicidade de atuações é reconhecida na formulação das 
suas finalidades no Tratado de Lisboa: “O Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional tem por objetivo contribuir para a 
correção dos principais desequilíbrios regionais na União através 
de uma participação no desenvolvimento e no ajustamento 

estrutural das regiões menos desenvolvidas e na reconversão das 

regiões industriais em declínio”. 

A referida abrangência dos domínios de financiamento do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional têm conhecido progressivo 
alargamento (Tabela 1.4). 

As responsabilidades funcionais e temáticas do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional deverão continuar a ser ampliadas no 
futuro. A consagração da dimensão territorial da política de 
coesão da União Europeia traduzir-se-á, seguramente, tanto em 
novos domínios de financiamento, como em exigências acrescidas 
sobre a intervenção deste fundo estrutural em programas 
integrados de desenvolvimento de base regional, sub-regional e 
local, designadamente urbanos. 

As propostas da Comissão para o período 2014-2020 evidenciam 
já sinais claros desta evolução, seja ao privilegiarem a preparação 
e implementação de abordagens integradas de desenvolvimento 
territorial e urbano, seja ao generalizarem a possibilidade de 
financiamento da habitação pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional em todos os Estados-membros da 
União Europeia.  

Tabela 1.4. 
Domínios de intervenção e de financiamento potencial do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | 1989 a 2013 

 

Fonte: Augusto Mateus & Associados  
  

1989-93 1994-99 2000-06 2007-13

• investimentos produtivos • investimentos produtivos • investimentos produtivos • investimentos produtivos

• infraestruturas • infraestruturas • infraestruturas • infraestruturas

• potencial endógeno • potencial endógeno • potencial endógeno • potencial endógeno

• ambiente • ambiente • ambiente • ambiente e prevenção de riscos

• educação e saúde • educação e saúde • educação e saúde 

• I&DT • I&DT • I&DT, inovação e 
empreendedorismo

• sociedade da informação • sociedade da informação

• turismo e cultura • turismo

• cultura

• energias renováveis • energia

• habitação (novos Estados-
membros)

• assistência técnica • assistência técnica • assistência técnica • assistência técnica

O FEDER visa corrigir os 
desequilíbrios regionais e 
promover o 
desenvolvimento e a 
reconversão das regiões.  
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Fundo Social Europeu | FSE 

O Fundo Social Europeu foi criado pelo Tratado de Roma, em 
1957.  

O Fundo Social Europeu distingue-se por ser, cronologicamente, o 
primeiro dos fundos estruturais da União Europeia e, sobretudo, 
por se dirigir às pessoas, no quadro dos desígnios e objetivos da 
coesão económica, social e territorial, em particular, à 
qualificação e à formação profissional, à promoção do emprego e 
ao combate à exclusão. 

Tendo sido objeto de várias reformas, dirigidas a focalizar as suas 
intervenções em domínios prioritários face às circunstâncias 
envolventes, o Tratado de Lisboa, em vigor, consagrou o Fundo 

Social Europeu do modo seguinte: “A fim de melhorar as 

oportunidades de emprego dos trabalhadores no mercado interno 
e contribuir assim para uma melhoria do nível de vida, é instituído 
um Fundo Social Europeu, nos termos das disposições seguintes, 
que tem por objetivo promover facilidades de emprego e a 
mobilidade geográfica e profissional dos trabalhadores na União, 
bem como facilitar a adaptação às mutações industriais e à 
evolução dos sistemas de produção, nomeadamente através da 
formação e da reconversão profissionais.” 

Os domínios de intervenção e de financiamento potencial – as 
designadas elegibilidades - do Fundo Social Europeu têm também 
evoluído ao longo do tempo (Tabela 1.5).  

 

Tabela 1.5. 
Domínios de intervenção e de financiamento potencial do Fundo Social Europeu | 1989 a 2013 

 

Fonte: Augusto Mateus & Associados  

  

1989-93 1994-99 2000-06 2007-13

• formação e orientação profissional • formação profissional (ativos, 
funcionários públicos, formadores, 
sistemas de educação secundária e 
superior)

• políticas ativas de emprego • aumento da adaptabilidade dos 
trabalhadores, empresas e 
empresários

• apoios à contratação • adaptação de trabalhadores
ameaçados pelo desemprego

• aprendizagem ao longo da vida 
(formação, educação e 
aconselhamento)

• melhoria do acesso ao emprego e à 
inclusão sustentável no mercado de 
trabalho de desempregados e 
inativos

• orientação e aconselhamento para 
desempregados de longa duração

• integração ocupacional de 
desempregados de longa duração, 
de jovens e de pessoas excluídas

• promoção da igualdade de 
oportunidades

• reforço da inclusão social das 
pessoas com deficiência

• ações nos recursos humanos de 
dois ou mais estados-membros

• igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres

• qualificação do capital humano

• ações inovadoras • promoção de parcerias, pactos e 
iniciativas através de redes de 
stakeholders relevantes

• assistência técnica • assistência técnica • assistência técnica • assistência técnica

A qualificação, a formação 
profissional, a promoção 
do emprego, bem como a 
inclusão social dos mais 
desfavorecidos, são os 
grandes objetivos do FSE. 
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Fundos para desenvolvimento rural | FEOGA-O e FEADER 

O apoio ao desenvolvimento rural constitui o cerne das interven-
ções da secção Orientação do Fundo Europeu de Orientação e 
Garantia Agrícola (FEOGA-O) no período 1989-2006. Na vigência 
do Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013), foi 
substituído pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER).  

O Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola foi instituído 
em 1962, no âmbito da política agrícola comum, tendo a secção 
Orientação surgido em 1964, exclusivamente para financiamento à 
política de desenvolvimento rural da União Europeia. Este fundo 
está vocacionado para intervenções que poderão designar-se 
envolventes da atividade agrícola diretamente produtiva e orien-
tada para o mercado, nomeadamente ações e investimentos diri-
gidos ao ajustamento estrutural das explorações agrícolas, 
incluindo os apoios às comunidades agrícolas, à instalação de 
jovens agricultores, à transformação e comercialização de produ-
tos agrícolas e florestais e ao associativismo (Tabela 1.6). 

Objeto da orientação estratégica adotada pela política de coesão 
da União Europeia a partir de 1988, o apoio ao desenvolvimento 
rural deixa de ser considerado como fundo estrutural entre 2007 e 

2013, período em que os instrumentos financeiros da coesão eco-

nómica e social se circunscreveram ao Fundo Social Europeu, ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coe-
são. 

Esta segregação será de novo alterada entre 2014 e 2020, com a 
sua reintegração no conjunto dos fundos estruturais. A evolução 
assim verificada encontra-se necessariamente articulada com a 
valorização da dimensão territorial da política comunitária de coe-
são, uma vez que o desenvolvimento rural desempenha um papel 
de grande relevância para o aproveitamento das oportunidades de 
criação de riqueza e de emprego em programas e iniciativas de 
âmbito territorial, em particular sub-regional. 

Este fundo foi muito relevante na dinamização de estratégias e 
programas de desenvolvimento rural, lideradas e animadas por 
grupos de ação local (GAL). A experiência adquirida nestas inicia-
tivas e o reconhecimento dos resultados alcançados com este 
modelo de atuação conduziram, aliás, a Comissão Europeia a 
propor o alargamento da abordagem grupos de ação local aos 
processos de desenvolvimento territorial financiados por outros 
fundos estruturais. 

O elenco e as alterações verificadas nas elegibilidades deste fundo 
são apresentados na tabela seguinte 

Tabela 1.6. 
Domínios de intervenção e de financiamento potencial do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola – secção Orienta-
ção | 1989 a 2006 

 

Fonte: Augusto Mateus & Associados    

1989-93 1994-99 2000-06

• ajustamento estrutural das explorações agrícolas
(equilíbrio entre a produção e o mercado, comunidades agrícolas viáveis, instalação de jovens 
agricultores, eficiência nas explorações agrícolas, transformação e comercialização de produtos 
agrícolas e florestais, associativismo de produtores) • competitividade das fileiras agroflorestais

• proteção do ambiente e da paisagem • desenvolvimento sustentável do ambiente rural • multifuncionalidade das explorações agrícolas

• desenvolvimento das infraestruturas rurais • desenvolvimento das infraestruturas rurais • qualidade e inovação da produção

• emparcelamento • emparcelamento • potencial específico dos territórios rurais

• irrigação • irrigação
• condições de vida e de trabalho dos agricultores 

e das populações rurais

• turismo e artesanato • turismo e artesanato
• organização, associação e iniciativa dos 

agricultores

• floresta

• transformação e comercialização dos produtos

• assistência técnica • assistência técnica • assistência técnica

Os apoios ao 
desenvolvimento rural de 
natureza estrutural 
potenciados visam a 
promoção da 
competitividade agrícola, 
a gestão sustentável do 
espaço rural e a 
dinamização das zonas 
rurais. 
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Fundos para as pescas | IFOP e FEP  
O Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP) foi 
criado em 1993 para apoiar a concretização dos objetivos da 
política estrutural da pesca: a adaptação da capacidade da frota 
às possibilidades de pesca, a fim de evitar a sobre-exploração dos 
recursos, através da modernização da frota e do aumento da sua 
competitividade, bem como promover o desenvolvimento integral 
das zonas costeiras dependentes da pesca (Tabela 1.7).  

Evidenciando articulação com a governança da política agrícola 
comum, designadamente no que respeita ao desenvolvimento 
rural, o Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca recebe 
um tratamento comunitário equivalente, entre 2007 e 2013, ao 
Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola – Secção 
Orientação, quando deixa de integrar o elenco dos fundos 
estruturais da União Europeia e é substituído pelo Fundo Europeu 
das Pescas (FEP). 

Também como o Fundo Europeu de Orientação e Garantia 
Agrícola – Secção Orientação, a situação inverter-se-á no período 
2014-2020, pela valorização da dimensão territorial da política de 
coesão (que naturalmente inclui as zonas dependentes  

da pesca) e pelas novas valências que receberá enquanto fonte 

de financiamento da política marítima europeia. 

Este instrumento financeiro, que as propostas da Comissão 
redenominam, no período 2014-2020, Fundo Europeu dos 
Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), alargará 
subsequentemente as suas atuações, cobrindo as seguintes 
temáticas: 

 promoção da pesca e da aquicultura sustentáveis e 
competitivas; 

 fomento do desenvolvimento e implementação da política 
marítima integrada da união, de modo complementar à 
política de coesão e à política comum da pesca; 

 promoção do desenvolvimento territorial equilibrado e 
inclusivo das zonas de pesca (incluindo aquicultura e pesca 
interior); 

 contribuição para a implementação da política comum da 
pesca. 

Tabela 1.7. 
Domínios de intervenção e de financiamento potencial do Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca | 1989 a 2006 

 

Fonte: Augusto Mateus & Associados    

1989-93 1994-99 2000-06

• reestruturação, renovação e modernização da 
frota de pesca

• reestruturação, renovação e modernização da 
frota de pesca

• transformação e comercialização dos produtos 
da pesca e aquicultura

• transformação e comercialização dos produtos 
da pesca e aquicultura

• aquicultura • aquicultura

• pesca exploratória • pesca costeira

• equipamentos nos portos de pesca • equipamentos nos portos de pesca

• procura de novos mercados • procura de novos mercados

• projetos-piloto e de demonstração • cessação temporária de atividade

• proteção dos recursos marítimos

• ações inovadoras

• assistência técnica • assistência técnica

O IFOP veio apoiar a 
concretização da política 
estrutural da pesca.  
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Fundo de Coesão | FC 

As especificidades do Fundo de Coesão conduzem a que não seja 
rigorosamente considerado um fundo estrutural da União, sendo 
antes um fundo de caráter estrutural. 

Instituído em 1992, no contexto das negociações comunitárias 
relativas à adoção do Pacote Delors II, num processo associado 
frequentemente à satisfação das exigências financeiras de alguns 
Estados-membros, o Fundo de Coesão é caraterizado pelos dois 
domínios de financiamento onde intervém – ambiente e 
desenvolvimento sustentável e infraestruturas de transportes no 
âmbito das redes transeuropeias - e pela abrangência nacional, 
não regionalizada, das suas intervenções.  

Distingue-se também pela especificidade das dotações financeiras 
que lhe são atribuídas de modo autónomo face aos restantes 
fundos estruturais: apenas se dirige aos Estados-membros cujo 

rendimento nacional bruto seja inferior a 90% da média 

comunitária e é repartido entre estes Estados-membros 
beneficiários de acordo com critérios próprios (população, produto 
e área).Nos termos estabelecidos no Tratado de Lisboa, o Fundo 
de Coesão “contribuirá financeiramente para a realização de 
projetos nos domínios do ambiente e das redes transeuropeias 
em matéria de infraestruturas de transportes.” 

A evolução das elegibilidades do Fundo de Coesão tem revelado 
significativa estabilidade (Tabela 1.8), tendo passado a estar 
sujeito às mesmas regras de programação, de gestão e de 
controlo dos fundos estruturais no período de programação 2007-
2013 e em maior articulação com o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. 

Sem prejuízo das especificidades referidas, a evolução da política 
de coesão da União Europeia deverá conduzir à sua progressiva 
convergência com os fundos estruturais. 

Tabela 1.8. 
Domínios de intervenção e de financiamento potencial do Fundo de Coesão | 1989 e 2013 

 

Fonte: Augusto Mateus & Associados  

  

1989-93 1994-99 2000-06 2007-13

• infraestruturas ambientais, no 
quadro do tratado e da política 
ambiental comunitária

• infraestruturas ambientais, no 
quadro do tratado e da política 
ambiental comunitária

• infraestruturas ambientais, 
incluindo desenvolvimento 
sustentável, eficiência energética 
e energias renováveis e 
investimentos nos transportes 
fora das redes transeuropeias 
(sistemas intermodais, gestão do 
tráfego e transportes limpos)

• infraestruturas de transporte de 
interesse comum, no quadro do 
tratado e das orientações do 
conselho

• infraestruturas de transporte de 
interesse comum da 
responsabilidade do em, no quadro 
da rede transeuropeia de 
transportes

• infraestruturas de transporte no 
quadro das redes transeuropeias 
de transportes e projetos de 
interesse comum

• estudos preliminares • estudos preliminares • estudos preliminares

• apoio técnico • apoio técnico • apoio técnico

O apoio do Fundo de 
Coesão é de âmbito 
nacional e destina-se aos 
países cujo rendimento é 
inferior a 90% da média 
comunitária, no apoio a 
investimentos nos 
domínios do ambiente e 
dos transportes. 



 

18 | Sociedade de Consultores Augusto Mateus & Associados 

Conceitos e metodologia 

 

Outros instrumentos integraram a política de coesão, como os destinados à cooperação territorial entre regiões de diferentes países e os que 

abarcam ações e projetos de interesse comum para a União Europeia:  

Regiões ultraperiféricas | RUP 

A diversidade do território europeu integra um conjunto de regiões com caraterísticas particulares decorrentes das suas especificidades que, de 

forma generalizada a este conjunto e com expressão diversificada entre as regiões que o integram, conhecem dificuldades e penalizações estruturais 

no respetivo desempenho económico e social. 

Esta situação é reconhecida pelos tratados, que explicitam e enumeram as regiões ultraperiféricas (RUP) - Guiana, Guadalupe, Martinica, Reunião, 

Canárias, Açores e Madeira, a que se acrescentam no Tratado de Lisboa, Saint-Barthélemy e Saint-Martin.– e identificam os fatores “cuja persistência 

e conjugação prejudicam gravemente o seu desenvolvimento”: grande afastamento, insularidade, pequena superfície, relevo e clima difíceis, bem 

como dependência económica em relação a um pequeno número de produtos. Os tratados da União Europeia estimulam, subsequentemente, a 

adoção de medidas específicas de mitigação ou superação dos efeitos negativos dos referidos fatores de natureza estrutural, que são (ou podem ser) 

desenvolvidas no quadro de várias políticas comunitárias: aduaneira e comercial, fiscal, zonas francas, agricultura e pescas, relativas às condições de 
aprovisionamento em matérias-primas e bens de consumo de primeira necessidade, auxílios estatais, condições de acesso aos fundos estruturais e 

aos programas horizontais da União. 

No contexto da coesão económica, social e territorial, o reconhecimento da situação de excecionalidade das regiões ultraperiféricas é objeto de 

atuações especialmente em três domínios: promoção da acessibilidade, melhoria da competitividade e promoção da inserção territorial. As ações 

concretizadas com apoio dos fundos estruturais têm incidido especialmente na atribuição de recursos financeiros adicionais para compensação dos 

sobrecustos da ultraperifericidade e no desenvolvimento de um plano de ação para a “grande vizinhança”, dirigido a facilitar e a estimular a 

cooperação com países vizinhos, reforçando as ligações económicas, sociais e culturais, o comércio de bens e serviços e a deslocação de pessoas. 

Iniciativas comunitárias 

Embora tenham sido abandonadas pela política comunitária de coesão, é relevante assinalar terem sido instituídas, designadamente entre 1994 e 

2006, iniciativas comunitárias apoiadas pelos fundos estruturais, dirigidas a financiar ações e projetos de interesse para o conjunto da União, cuja 
gestão foi diretamente assegurada pela Comissão Europeia. 

As iniciativas comunitárias cobriam, por um lado, atividades de interesse comum a que os Estados-membros não reconheciam suficiente importância 

e, por outro lado, projetos de caráter experimental ou percursor, que não seriam preparados nem concretizados sem a liderança e o envolvimento da 

Comissão. 

As iniciativas comunitárias foram desenvolvidas em domínios e temáticas diferenciadas, designadamente: 

• INTERREG, que apoiou através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional projetos de cooperação transfronteiriça entre regiões localizadas 

nas fronteiras interiores e exteriores da União; 

• URBAN, financiando através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional áreas urbanas com dificuldades estruturais, como desemprego 

elevado, degradação física e ambiental, alojamento precário ou insuficiência de equipamentos coletivos; 

• KONVER, focalizado na reconversão da indústria do armamento para a realização de atividades civis, também apoiado pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional; 

• LEADER, dirigido ao financiamento pelo Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola – Secção Orientação de estratégias de desenvolvimento 

rural promovidas por grupos de ação local; 

• EQUAL, que apoiou através do Fundo Social Europeu projetos inovadores de âmbito transnacional de luta contra as discriminações e as 

incapacidades no mercado de trabalho. 
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Cooperação territorial europeia 

Em prossecução do objetivo de desenvolvimento harmonioso do conjunto da União e de correção das desigualdades territoriais, e tomando em 

consideração que as regiões fronteiriças correspondem, habitualmente, a territórios económica, social e institucionalmente deprimidos, a política de 

coesão integra instrumentos especificamente dirigidos a promover o desenvolvimento destas regiões e a estimular as interações e o trabalho 

conjunto entre regiões e cidades de diferentes Estados-membros. 

Estes instrumentos compreendem especialmente três tipologias de atuações, com apoio financeiro do FEDER: programas de cooperação 

transfronteiriça, programas de cooperação transnacional e programas de cooperação inter-regional. No sentido de apoiar institucionalmente a 

preparação e implementação destes programas, foi criado no período 2007-2013 um instrumento de natureza legal, designado agrupamento europeu 

de cooperação territorial (AECT) que permite o estabelecimento, por entidades públicas de diferentes Estados-membros, de entidades de cooperação 
territorial com personalidade jurídica. 

Ajudas do Estado de finalidade regional 

As disposições do Tratado da União privilegiam, designadamente no quadro do mercado interno, o enquadramento regulamentar da concorrência em 

condições de transparência e de objetividade necessárias para aumentar a competitividade das empresas e para prevenir atividades e práticas que 

possam afetar negativamente o comércio entre os Estados-membros. O desenvolvimento legislativo e regulamentar da política de concorrência da 

União Europeia, naturalmente articulado com a Organização Mundial do Comércio, que atribui à Comissão competências exclusivas pela sua 

implementação, estabelece como regra geral a incompatibilidade da concessão de auxílios estatais às empresas com o mercado interno. Todavia, 

esta regra admite exceções, evidenciadas em particular pelo Tratado de Lisboa que: 

• declara compatíveis com o mercado interno auxílios de natureza social atribuídos a consumidores individuais, auxílios destinados a remediar danos 

causados por calamidades naturais e auxílios atribuídos à economia de certas regiões da República Federal da Alemanha afetadas pela divisão alemã 
e necessários para compensar as correspondentes desvantagens económicas (especificando o próprio Tratado e a regulamentação subsequente a 

natureza e condicionantes destas exceções); 

• considera a possibilidade de serem compatíveis com o mercado interno diversas modalidades de auxílios, designadamente os destinados a 

promover o desenvolvimento económico de regiões em que o nível de vida seja anormalmente baixo ou em que exista grave situação de 

subemprego, bem como os que visam fomentar a realização de um projeto importante de interesse europeu (igualmente objeto de especificação e 

regulamentação). 

Estas últimas situações, relativas à possibilidade de compatibilidade com o mercado interno, em regra submetidas a declaração explícita de 

compatibilidade pela Comissão Europeia, são particularmente relevantes no quadro da coesão económica, social e territorial uma vez que se podem 

aplicar a auxílios de Estado de finalidade regional. Sendo declarados compatíveis com o mercado interno pela Direção Geral de Concorrência da 
Comissão Europeia, os Estados-membros proponentes poderão proceder à respetiva aplicação, com mobilização dos necessários recursos financeiros 

mobilizados com recurso a fontes de financiamento nacionais ou aos fundos estruturais da União (nomeadamente o FEDER). 

Esta possibilidade de afetação por parte dos fundos estruturais constitui um domínio privilegiado para a respetiva utilização, especialmente justificada 

nas situações onde as falhas de mercado exigem a mobilização de recursos públicos para estímulo e apoio do investimento empresarial. A utilização 

de financiamentos estruturais comunitários viabiliza a efetiva concessão de auxílios de Estado de finalidade regional, particularmente nas situações 

onde a capacidade financeira nacional é insuficiente. As oportunidades propiciadas pela coesão económica e social não atenuam todavia as 

disparidades entre Estados-membros na capacidade de mobilização de financiamentos através de recursos exclusivamente nacionais. 
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2.  Programação dos fundos 
estruturais e de coesão    2 

 
 
 

Até que os potenciais beneficiários públicos e privados da política 
de coesão possam candidatar os seus projetos aos apoios da 
União Europeia, há todo um longo processo de negociação quanto 
aos montantes envolvidos e aos objetivos estratégicos das 
intervenções a serem financiadas pelos fundos estruturais e de 
coesão.  

Desde logo importa que os Estados-membros concordem quanto 
a um quadro financeiro plurianual comunitário que, no essencial 
define os montantes e os domínios da intervenção da União 

Europeia. Daqui deriva a percentagem do orçamento que será 
consignada à política de coesão e a cada Estado-membro.  

A programação associa também a Comissão Europeia e as 
autoridades nacionais, regionais e locais do Estado-membro na 
conceção de uma abordagem integrada dos fundos estruturais em 
programas plurianuais que melhor sirvam as prioridades de 
desenvolvimento identificadas.  

No contexto destas negociações, os Estados-membros são 
desafiados a apresentar estratégias de desenvolvimento regionais 
que assegurem a coerência das intervenções estruturais, num 
esforço de planeamento a que se associam organismos regionais, 
locais e demais protagonistas públicos e privados do território.  

Das negociações com a Comissão Europeia resulta um «contrato» 
com o Estado-membro, onde constam as coordenadas para 
concretizar no terreno a política de coesão através dos programas 
operacionais e correspondentes intervenções. Por via deste 
contrato, os Estados-membros beneficiários dos fundos 
estruturais e de coesão comprometem-se a adotar as orientações 
e as tipologias de intervenção comunitárias a privilegiar, bem 
como a respeitar os regulamentos comunitários definidos para o 
efeito. 

Foi a partir da reforma de 1988 que a política de coesão 
ultrapassou uma lógica anual e de reembolso de projetos avulsos 
apresentados pelos Estados-membros e avançou para esta 
programação plurianual e estratégica quanto à 
complementaridade dos fundos.  

Desde então, o Governo português acordou com a Comissão 
Europeia quatro documentos de referência para a coordenação 
das intervenções estruturais no país:  

 o I Quadro Comunitário de Apoio (QCAI) para o período de 
programação 1989-1993;  

 o II Quadro Comunitário de Apoio (QCAII) para o período de 
programação 1994-1999;  

 o III Quadro Comunitário de Apoio (QCAIII) para o período 
de programação 2000-2006;  

 o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) para o 
período de programação 2007-2013.  

Já a nível nacional, num primeiro momento são adotadas para a 
ordem interna as diretrizes e os regulamentos europeus, 
passando a adotar-se normas e regras transversais (a aplicar a 
todos os programas vigentes) ou específicas (a aplicar em 
programas e intervenções selecionados). Tais regulamentos 
determinam, nomeadamente, as condições de acesso dos 
projetos de investimento aos fundos estruturais.  

As entidades gestoras dos programas operacionais são 
responsáveis pela gestão das candidaturas a financiamento 
estrutural. Estas responsabilidades podem ser delegadas em 
organismos intermédios (por exemplo, no caso dos sistemas de 
incentivos a empresas) com reconhecida competência e 
experiência em matéria de gestão administrativa e financeira, 
cabendo sempre às autoridades de gestão a aprovação formal dos 
projetos a financiar. 

Por exemplo, na configuração do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (2007-2013), são preferencialmente 
lançados avisos para a apresentação de candidaturas onde 
constam o objetivo do apoio (porquê), o tipo de promotor 
(quem), o tipo de projeto de investimento (o quê), o âmbito 
regional (onde) e os critérios de apuramento do mérito e da 
seleção das candidaturas apresentadas (como). Subsistem, 
contudo, tipologias de intervenção para as quais é possível 

Quatro períodos de 
programação 
enquadraram a aplicação 
dos fundos estruturais em 
Portugal: os Quadros 
Comunitários de Apoio I, II 
e III e o Quadro de 
Referência Estratégico 
Nacional. 
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apresentar candidaturas de forma contínua, ao longo de todo o 

período de vigência do Quadro. 

Neste contexto, são também discriminadas as despesas elegíveis, 
ou seja, o tipo de gastos apresentados pelo beneficiário passíveis 
de serem financiados pelo fundo estrutural e a respetiva taxa de 
cofinanciamento ou de participação do fundo estrutural no projeto 
de investimento. 

Os horizontes temporais dos vários Quadros correspondem – com 
exceção dos casos devidamente autorizados pela Comissão 
Europeia - aos períodos de tempo em que é possível proceder à 
aprovação formal de candidaturas para financiamento de 
projetos. Contudo, o período para a execução financeira e física 
dos mesmos prolonga-se, em regra, ao longo dos dois anos 
subsequentes ao período abrangido pelo Quadro (por exemplo, no 
período de programação 2007-2013, os projetos aprovados até 
ao final de 2013 poderão ser executados até ao final do ano de 
2015).  

São as entidades gestoras dos programas operacionais que 
acompanham a execução dos projetos alvo de financiamento 
estrutural, adiantando ou reembolsando, com fundos estruturais 
da União Europeia, as despesas elegíveis efetivamente já pagas e 
apresentadas pelo beneficiários. 

O que muda de ciclo para ciclo 

Os instrumentos de cofinanciamento aos Estados-membros da 
União Europeia nos seus esforços de desenvolvimento e de 
coesão foram evoluindo ao longo do tempo, assumindo um 
conjunto de princípios de base no contexto da gestão partilhada 
das intervenções entre os Estados-membros e a Comissão 
Europeia: 

 a concentração das intervenções num número limitado de 
objetivos de política, com claro enfoque nas regiões menos 
desenvolvidas; 

 a programação plurianual das intervenções, que tem 
abrangido ao longo do tempo uma duração variável (entre 
cinco e sete anos), baseada na análise, planeamento 
estratégico e avaliação das intervenções; 

 a adicionalidade, no sentido de que os apoios comunitários 
não se substituem – antes se adicionam ou complementam - 
aos investimentos nacionais; 

 a parceria, apelando à colaboração entre as várias entidades 
envolvidas, incluindo as entidades europeias, nacionais e 

regionais, bem como os parceiros sociais e organizações não-

governamentais na conceção e execução de programas; 

 a monitorização e o acompanhamento das intervenções, nas 
vertentes financeira, física e estratégica; 

 a avaliação operacional e estratégica das intervenções 
apoiadas, com um crescente enfoque nos resultados que 
proporcionam. 

Os vários ciclos de programação comunitária têm assumido 
prioridades, princípios e modos de operacionalização diferentes ao 
longo do tempo, que decorrem, quer das orientações estratégicas 
e da regulamentação emanadas a nível europeu na fase de 
conceção, quer dos diferentes estágios de desenvolvimento da 
economia e da sociedade portuguesa.  

Importa, por conseguinte, salientar os principais factos, 
prioridades e tendências que têm marcado os vários ciclos de 
programação comunitária até à data, quer ao nível do 
enquadramento europeu de base, quer ao nível da sua aplicação 
e operacionalização a nível nacional. 

O compromisso de realização do mercado único europeu até 
1992, definido por via do Ato Único Europeu, moldou o I Quadro 
Comunitário de Apoio, cujo objetivo primordial se prendia com o 
reforço da coesão económica e social no seio da Europa. Era 
então reconhecido que o agravamento das disparidades regionais 
internamente à União poderia comprometer ou inviabilizar o 
mercado interno.  

No ano de 1988, foram então acordados cinco objetivos 
prioritários para a política regional ou de coesão europeia, a 
saber: 

 objetivo 1, visando a promoção do desenvolvimento e do 
ajustamento estrutural das regiões menos desenvolvidas; 

 objetivo 2, dirigido à reconversão das regiões gravemente 
afetadas pelo declínio industrial; 

 objetivo 3, para combater o desemprego de longa duração; 

 objetivo 4, com o intuito de facilitar a inserção profissional 
dos jovens; e 

 objetivo 5, para a) acelerar a adaptação das estruturas 
agrícolas e b) promover o desenvolvimento das zonas rurais. 

As diversas regiões da União Europeia enquadram-se nestes 
objetivos de política em função do seu nível de desenvolvimento 
económico e social. 
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A totalidade do território de Portugal inseriu-se, à partida, no 

âmbito do objetivo 1 da política de coesão europeia, o mais 
favorável em termos de apoios financeiros a conceder aos 
Estados-membros. 

No I Quadro Comunitário de Apoio ficaram definidas as 
prioridades de desenvolvimento e de ajustamento estrutural a 
nível nacional e regional para o período 1989-1993, denotando 
uma clara aposta na criação de infraestruturas económicas, no 
apoio ao investimento produtivo, na promoção da competitividade 
agrícola e no desenvolvimento rural, na reconversão e 
reestruturação do setor industrial em zonas (Setúbal, Vale do 
Ave) ou setores específicos (siderúrgico, naval) e um 
entendimento das qualificações dos recursos humanos como 
transversal à estratégia de desenvolvimento definida. 

Com o Tratado de Maastricht, o princípio da coesão económica e 
social ascendeu ao estatuto de grande pilar do processo de 
construção europeia, reafirmando-se o compromisso comunitário 
em promover um desenvolvimento harmonioso entre as regiões, 
reduzindo as suas disparidades económicas e sociais. Definiam-
se, assim, a ambição e os desígnios a incutir ao ciclo de 
programação comunitária seguinte.  

Neste caso, também a abordagem estratégica subjacente à 
política regional considerava grandes prioridades definidas a nível 
europeu, complementadas pela definição de prioridades e 
objetivos nacionais e regionais. Para o período de programação 
1994-1999, foram acordados seis objetivos prioritários para a 
política regional ou de coesão europeia, a saber: 

 objetivo 1, para promover o desenvolvimento e o 
ajustamento estrutural das regiões menos desenvolvidas; 

 objetivo 2, para reconverter as regiões ou partes de regiões 
gravemente afetadas pelo declínio industrial; 

 objetivo 3, para lutar contra o desemprego de longa duração 
e facilitar a inserção profissional dos jovens e das pessoas 
expostas à exclusão do mercado do trabalho, bem como 
promover a igualdade de oportunidades de emprego para 
homens e mulheres; 

 objetivo 4, para facilitar a adaptação dos trabalhadores às 
mutações industriais e à evolução dos sistemas de produção; 

 objetivo 5, para promover o desenvolvimento rural, a) 
acelerando a adaptação das estruturas agrícolas no âmbito 
da reforma da política agrícola comum e promovendo a 
modernização e o ajustamento estrutural do sector das 

pescas e b) facilitando o desenvolvimento e o ajustamento 

estrutural das zonas rurais; e 

 objetivo 6, para o desenvolvimento e ajustamento estrutural 
de regiões com uma densidade populacional extremamente 
baixa (a partir de 1 de janeiro de 1995). 

A nível interno, o objetivo era “preparar Portugal para o século 
XXI” (texto base do II Quadro Comunitário de Apoio), por via da 
redução dos atrasos estruturais do desenvolvimento nacional e da 
construção de uma base económica e social sustentada. Ao novo 
contexto competitivo a nível europeu, crescentemente marcado 
pela globalização, aliavam-se, assim, novas exigências de 
redução das assimetrias internas de desenvolvimento e de 
melhoria de qualidade de vida, em paralelo com a 
competitividade da economia nacional.  

As grandes apostas para o desenvolvimento português voltavam 
a passar, então, pela modernização do tecido económico nos 
vários sectores de atividade, pela criação das infraestruturas de 
apoio ao desenvolvimento (acessibilidades, transportes, 
telecomunicações e energia), no contexto de uma sociedade que 
se pretendia mais qualificada, com a aposta reforçada nas áreas 
do conhecimento e inovação e da formação profissional.  

O fortalecimento da base económica é reforçado pelas 
intervenções dos programas regionais por via da 
infraestruturação dos territórios, da dotação em equipamentos 
socioeconómicos, do investimento no ambiente e nas 
acessibilidades, bem como na dinamização da atividade 
económica. 

Na apreciação dos resultados do II Quadro Comunitário de Apoio 
são reconhecidos os impactos favoráveis dos investimentos 
realizados nas infraestruturas e no ambiente, por oposição aos 
efeitos mais limitados dos apoios nos domínios da inovação e da 
investigação e desenvolvimento tecnológicos. Na educação e 
formação, é referido o facto de a concorrência entre algumas 
intervenções ter ditado a reduzida eficácia e alcance dos apoios, 
com o consequente desajustamento face aos objetivos 
inicialmente definidos. 

As propostas comunitárias que enquadram o ciclo de 
programação seguinte (2000-2006) reconhecem a existência de 
significativas disparidades regionais nas condições de vida dos 
vários países e regiões europeias. As crescentes preocupações 
com o desemprego e a inclusão e apoio social ditam uma agenda 
renovada para os apoios à formação de recursos humanos. Em 
paralelo, a iminência do(s) alargamento(s) a leste da União 
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Europeia coloca novos desafios, quer ao seu funcionamento, quer 

à própria política de coesão, tendo em conta a limitação dos 
recursos disponíveis no orçamento comunitário para o apoio às 
regiões mais desfavorecidas e que constituem a maioria das 
regiões dos novos Estados-membros.  

A reforma da política de coesão europeia de 1999 reduziu a três 
os objetivos prioritários: 

 objetivo 1, que acolhia os apoios à promoção do 
desenvolvimento e do ajustamento estrutural das regiões 
menos desenvolvidas; 

 objetivo 2, para o apoio à reconversão económica e social 
das zonas com dificuldades estruturais;  

 objetivo 3, que visava o apoio à adaptação e modernização 
das políticas e sistemas de educação, de formação e de 
emprego. 

O enquadramento das regiões europeias nestas três objetivos 
considerou ainda regimes de transição de saída (phasing out), 
designadamente para suavizar a redução dos apoios estruturais 
às regiões que abandonavam o mais generoso objetivo 1 por já 
terem superado o limite de 75% do PIB per capita médio 
europeu.  

Com o período 2000-2006 no horizonte, Portugal voltava a 
integrar o pelotão dos Estados-membros menos desenvolvidos da 
União Europeia e integrou todas as regiões no objetivo 1, embora 
com Lisboa e Vale do Tejo já em fase de redução de apoios.  

Esta região emergia assim como caso singular em Portugal de 
progressão na escala comunitária. Superando já o limite de 75% 
de PIB per capita médio da União Europeia e tendo integrado o 
objetivo 1 no período de programação anterior, Lisboa e Vale do 
Tejo assumiu o estatuto de região em phasing-out, visando 
redução progressiva dos fundos estruturais a que teve acesso 
enquanto região menos desenvolvida.  

O grande desígnio formulado na estratégia de desenvolvimento 
para Portugal no período 2000-2006 consistia em “fazer do país 
uma primeira frente atlântica europeia, uma nova centralidade na 
relação da Europa com a economia global”.  

Na conceção do III Quadro Comunitário de Apoio é desde logo 
reconhecida a necessidade de reforçar a intervenção no domínio 
da valorização do potencial humano tendo em vista um acréscimo 
da produtividade, e esta prioridade passa a dominar as grandes 
opções para o desenvolvimento do país. Para o período 2000-

2006 consideram-se ainda como eixos estruturantes o apoio à 

atividade produtiva e a estruturação do território. 

As intervenções regionais do continente apresentam significativas 
inovações, quer em termos de modelo institucional de aplicação 
dos fundos, quer no que respeita à dotação financeira que lhes é 
destinada. As alterações introduzidas evidenciam um claro esforço 
de aproximação dos apoios estruturais aos cidadãos e às 
entidades representativas dos agentes económicos e sociais, bem 
como às entidades com responsabilidades a nível regional.  

Além dos apoios a investimentos de interesse municipal e 
intermunicipal, o âmbito de intervenção dos programas regionais 
é alargado: 

 às ações integradas de base territorial, que consideram as 
atuações estruturantes em espaços sub-regionais com 
problemáticas específicas;  

 e às intervenções da administração central regionalmente 
desconcentradas, incluindo um conjunto de investimentos e 
ações de desenvolvimento até então enquadrados em 
intervenções setoriais e sob a tutela da administração 
central.  

O maior relevo concedido às regiões na gestão dos fundos 
estruturais envolveu ainda a plena consideração da autonomia 
regional dos Açores e da Madeira, concebendo-se programas 
integrados e autónomos para estas regiões. 

No III Quadro Comunitário de Apoio, as temáticas relativas à 
proteção e melhoria do ambiente, à promoção da igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres e ao desenvolvimento da 
sociedade da informação assumem caráter horizontal ou 
transversal, dando forma aos vários instrumentos de 
programação (programas operacionais e eixos prioritários) a nível 
nacional.  

O III Quadro Comunitário de Apoio introduz também uma 
inovação no financiamento comunitário, conhecida como a regra 
da guilhotina ou “regra n+2”.  

Com o intuito de induzir os Estados-membros a cumprirem o 
ritmo de execução financeira programada com a Comissão 
Europeia, esta nova cláusula passou a anular automaticamente as 
verbas não executadas até ao final do segundo ano seguinte ao 
da programação. Por exemplo, os montantes programados para 
2002 teriam de ser utilizados até ao final do ano de 2004, caso 
contrário o Estado-membro/programa operacional/intervenção 
perderia o direito a estas verbas. 
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As avaliações realizadas aos programas operacionais da terceira 

geração de apoios comunitários reconheceram o contributo 
inequívoco das intervenções financiadas para o desenvolvimento 
do país, nomeadamente nos domínios da saúde, da educação, da 
integração social, da cultura, da sociedade de informação, do 
ambiente e das acessibilidades. Em paralelo, as avaliações 
assinalam ainda os limitados impactos das intervenções do III 
Quadro Comunitário de Apoio em domínios mais imateriais, como 
a competitividade da economia, a inovação e a valorização dos 
recursos humanos. 

A abordagem estratégica adotada nas orientações da política 
regional comunitária para o ciclo de programação estrutural 
2007-2013 introduziu inovações substanciais e passou a 
privilegiar os contributos para o crescimento, para a 
competitividade e para o emprego.  

Reconhecendo que “a concretização de políticas sociais e as 
dirigidas a melhorar a dotação regional de infraestruturas e de 
equipamentos coletivos nem sempre produziu resultados 
significativos no crescimento das economias regionais” (texto 
base do Quadro de Referência Estratégico Nacional), a orientação 
estratégica incutida para o novo Quadro tomou por base a 
Agenda da Estratégia de Lisboa Renovada e procurou gerar uma 
dinâmica sustentada de crescimento com base no conhecimento e 
na inovação.  

Os objetivos da política de coesão para o ciclo 2007-2013 foram 
também renovados, passando a designar-se: 

 objetivo convergência, que se destina a acelerar a 
convergência dos Estados-Membros e das regiões menos 
desenvolvidas, que apresentem um PIB per capita inferior a 
75% da média comunitária; 

 objetivo competitividade regional e emprego, que abrange as 
restantes regiões da União Europeia, tendo como objetivo 
reforçar a competitividade e o emprego, bem como a 
capacidade de atração das regiões; e 

 cooperação territorial europeia, que tem por base a anterior 
iniciativa comunitária INTERREG e apoia a cooperação 
transfronteiriça, transnacional e inter-regional, bem como a 
criação de redes. 

O enquadramento das regiões nos dois primeiros objetivos 
considera ainda a existência de regimes transitórios, quer de 
saída do objetivo convergência (phasing out), quer de entrada no 
objetivo competitividade e emprego (phasing in), com níveis 
diferenciados de apoio, como será adiante especificado.  

Para avaliar o contributo das intervenções passaram a ser 

definidos níveis de investimento mínimo a destinar à promoção da 
competitividade e à criação de empregos: 60% das despesas nas 
regiões incluídas nas regiões menos desenvolvidas (objetivo 
convergência) e 75% nas regiões mais desenvolvidas (do objetivo 
competitividade regional e emprego). 

O grande desígnio estratégico nacional adotado para o período 
2007-2013 – “a qualificação dos portugueses e das portuguesas, 
valorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, 
bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de 
desenvolvimento económico e sociocultural e de qualificação 
territorial, num quadro de valorização da igualdade de 
oportunidades e, bem assim, do aumento da eficiência e 
qualidade das instituições públicas” – apela a esforços de 
concentração temática das intervenções a apoiar. As abordagens 
territoriais integradas continuam a ser uma prioridade, 
promovendo-se a articulação e complementaridade entre as 
intervenções públicas e privadas, sobretudo nos territórios menos 
desenvolvidos. 

Em termos financeiros, o Quadro de Referência Estratégico 
Nacional representou um reforço das dotações destinadas à 
qualificação dos recursos humanos e à promoção do crescimento 
sustentado da economia, em paralelo com o aumento da parcela 
de financiamento alocada aos programas operacionais regionais 
do continente. A lógica da programação monofundo, em que um 
programa operacional é financiado em exclusivo por um único 
fundo estrutural (com exceção do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional/Fundo de Coesão), veio também 
substituir a lógica de programação plurifundo até então adotada. 

A concentração temática teve uma correspondência em termos de 
redução de programas operacionais, com redobradas 
preocupações relativas à seletividade, viabilidade económica e 
sustentabilidade financeira dos investimentos a apoiar, em 
paralelo com a monitorização das realizações e dos resultados 
alcançados.  

A opção preferencial pela realização de concursos para 
apresentação de candidaturas, com períodos delimitados para 
apresentação e aprovação de candidaturas, veio proporcionar as 
condições à apreciação conjunta e a hierarquização de projetos a 
concurso, com particular impacto no apoio a empresas. 

No Quadro de Referência Estratégico Nacional, a anterior “regra 
n+2” foi complementada com a introdução da “regra n+3”, de 
acordo com o período temporal a que se destinam os apoios. 
Assim, para as verbas programadas para os anos iniciais do 
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Quadro (2007-2010), passa a aplicar-se a “regra n+3”, a qual 

concede aos Estados-membros três anos para a execução das 
verbas programadas, com a subsequente anulação dos montantes 
após esse prazo. A partir de 2011, volta a aplicar-se a “regra 
n+2”. 

Objetivos do I Quadro Comunitário de Apoio 

A estratégia de desenvolvimento que orientou a programação e a 
aplicação do financiamento da União Europeia a Portugal entre 
1989 e 1993 teve como prioridades preparar as regiões 
portuguesas para o grande mercado interno europeu e os 
recursos humanos para as necessidades do setor produtivo, e em 
especial, para as profundas alterações em perspetiva, através do 
aumento da produtividade e da criação de empregos de nível 
superior e mais bem remunerados, evitando o aumento do 
desemprego.  

Deviam ainda ser considerados os princípios de promover o 
equilíbrio entre a abordagem regional e a abordagem sectorial da 
estratégia de desenvolvimento; de privilegiar o apoio ao 
investimento produtivo relativamente ao investimento em 
infraestruturas; de obter um maior equilíbrio entre as subvenções 
comunitárias e o recurso a empréstimos; de ter em conta o 
impacto económico previsível das diferentes ações selecionadas e 
da sua contribuição para a realização de outras políticas 
comunitárias e, finalmente, de valorizar e inserir na estratégia 
global de desenvolvimento as ações já em curso.  

Entre os programas já lançados no país encontravam-se o 
programa específico de desenvolvimento da agricultura 
portuguesa (PEDAP), o programa nacional de interesse 
comunitário de incentivos à atividade produtiva; os programas 
para as telecomunicações (STAR) ou energia (Valoren), a 
operação integrada de desenvolvimento do norte alentejano ou o 
programa específico de desenvolvimento da indústria portuguesa 
(PEDIP) aprovado pela Comissão Europeia em 1987. 

Foram então considerados seis eixos prioritários de intervenção:  

 criação de infraestruturas económicas com impacto direto 
sobre o crescimento económico equilibrado;  

 apoio ao investimento produtivo e às infraestruturas 
diretamente ligadas a este investimento;  

 desenvolvimento dos recursos humanos;  

 promoção da competitividade da agricultura e 
desenvolvimento rural;  

 reconversão e reestruturação industriais; 

 e desenvolvimento das potencialidades de crescimento das 
regiões e desenvolvimento local.  

No domínio da criação de infraestruturas económicas com 
impacto direto sobre o crescimento económico equilibrado, a 
estratégia de intervenção englobava as comunicações (como 
estradas, caminho-de-ferro ou portos), as telecomunicações, a 
energia, a ciência e a tecnologia e o sector terciário.  

Como formas de intervenção privilegiadas destacam-se o 
programa operacional para acessibilidades que melhorem a 
circulação das mercadorias, o programa das telecomunicações 
rurais para as zonas periféricas do país, o programa STAR para 
equipamentos e serviços de telecomunicações, os projetos de 
autoestrada da Costa do Estoril e Via Norte-Sul, o programa 
Valoren para infraestruturas de valorização do potencial 
energético endógeno, o programa operacional de transporte e 
distribuição de energia, o programa operacional para os recursos 
humanos e construção de infraestruturas no âmbito da ciência e 
tecnologia ou o programa operacional para construção de 
infraestruturas turísticas.  

No domínio do apoio ao investimento produtivo e às 
infraestruturas diretamente ligadas a este investimento, a 
estratégia envolvia formas de intervenção como o programa 
nacional de incentivo à atividade produtiva, para aumentar o 
investimento privado na indústria e no turismo, o programa 
específico de desenvolvimento da indústria portuguesa (PEDIP) ou 
o regime de incentivos à modernização do comércio.  

No domínio do desenvolvimento dos recursos humanos, a 
estratégia envolvia formas de intervenção como o programa 
operacional para generalizar o acesso à educação, reduzir o 
analfabetismo e modernizar as infraestruturas escolares ou os 
programas no âmbito da formação profissional.  

No domínio da promoção da competitividade da agricultura e 
desenvolvimento rural, a estratégia envolveu formas de 
intervenção como o programa operacional de melhoramento das 
estruturas vitivinícolas ou o Programa Específico de 
Desenvolvimento da Agricultura em Portugal (PEDAP).  

No domínio da reconversão e reestruturação industriais, a 
estratégia envolveu formas de intervenção como a operação 
integrada de desenvolvimento da península de Setúbal ou as 
iniciativas comunitárias RESIDER e RENAVAL (então incluídas no 
QCA), no caso da indústria siderúrgica e de construção e 
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reparação naval, ou o programa operacional plurifundos Vale do 

Ave para o setor dos têxteis.   

No domínio do desenvolvimento das potencialidades de 
crescimento das regiões e desenvolvimento local, a estratégia 
envolveu formas de intervenção como a Operação Integrada de 
Desenvolvimento do Norte Alentejano ou os programas 
operacionais regionais.  

Objetivos do II Quadro Comunitário de Apoio 

A aproximação à União Europeia e a redução das assimetrias 
regionais foram os desígnios da estratégia de desenvolvimento 
que orientou a programação e a aplicação do financiamento da 
União Europeia a Portugal entre 1994 e 1999.  

O diagnóstico à entrada do segundo período de programação 
estrutural apontava a insuficiente qualificação dos recursos 
humanos face aos padrões europeus; uma estrutura produtiva 
pouco competitiva e concentrada em atividades orientadas para 
mercados saturados e com forte concorrência de países com 
salários mais baixos; a persistência de problemas de 
acessibilidades e comunicações que dificultavam a melhor 
articulação produtiva do país, a sua competitividade internacional 
e a qualidade de vida das populações; o atraso das 
infraestruturas ou serviços básicos nas áreas do ambiente e da 
saúde; e a manutenção de fortes assimetrias no desenvolvimento 
regional.   

As grandes prioridades definidas para o período revelam uma 
grande preocupação com a melhoria dos acessos externos da 
economia, a acessibilidade entre regiões a nível interno e a 
mobilidade urbana, com o intuito de promover a competitividade 
internacional da economia. O desenvolvimento harmonioso do 
território, mediante a afirmação do litoral como área chave para a 
exploração da vocação euro-atlântica, o desenvolvimento do 
interior do país, por via do acesso mais facilitado às grandes 
áreas urbanas e da constituição de redes de cidades de média 
dimensão, e o desenvolvimento das Regiões Autónomas tendo 
por base a sua natureza e os seus recursos, emergiam também 
como grandes orientações a associar às intervenções. 

Foram então considerados quatro eixos prioritários de 
intervenção:  

 qualificar os recursos humanos e o emprego;  

 reforçar os fatores de competitividade da economia;  

 promover a qualidade de vida e a coesão social;  

 fortalecer a base económica regional. 

No domínio da qualificação dos recursos humanos e do emprego, 
as intervenções operacionais visavam a promoção das bases do 
conhecimento e da inovação para melhoria do sistema, científico 
e tecnológico; e a formação profissional e emprego para a 
qualificação inicial e inserção no mercado de emprego, a melhoria 
do nível e qualidade do emprego, o apoio à formação e gestão 
dos recursos humanos e a formação da administração pública. 

No domínio do reforço dos fatores de competitividade da 
economia, as intervenções operacionais incluíam o programa para 
a modernização do tecido económico, tendo em vista o seu 
ajustamento estrutural e a melhoria da competitividade do tecido 
empresarial.  

Neste domínio, destaca-se ainda a iniciativa comunitária RETEX 
no apoio às regiões fortemente dependentes do sector têxtil e 
vestuário. O financiamento a grandes infraestruturas de apoio ao 
desenvolvimento abrangia a modernização e expansão das 
infraestruturas de transportes, telecomunicações e energia, 
dando continuidade aos esforços desenvolvidos no Quadro 
anterior. 

No domínio da promoção da qualidade de vida e da coesão social, 
as intervenções operacionais incluíam o programa para o 
ambiente e a revitalização urbana, orientado para melhorar as 
condições ambientais, por via da gestão racional e do 
aproveitamento dos recursos hídricos, da redução do impacto 
ambiental das atividades produtivas, do abastecimento de água e 
o saneamento básico nas grandes aglomerações urbanas e da 
qualificação do ambiente urbano; e o programa para a saúde e 
integração social, que visava a melhoria das condições de saúde e 
de combate à exclusão social, através de investimentos nas 
infraestruturas hospitalares e do apoio à integração social de 
grupos ameaçados de exclusão social.  

No domínio do fortalecimento da base económica regional, o 
objetivo consistia em reduzir as assimetrias e promover o 
potencial endógeno de desenvolvimento das regiões, fortalecendo 
a base económica regional, evitar a desertificação do interior e 
combater a concentração demográfica em torno de Lisboa e do 
Porto, bem como melhorar as condições de vida das populações. 

Neste domínio as intervenções incluíram sete programas 
operacionais regionais para assistência específica a cada uma das 
sete regiões NUTS II do país: Norte, Centro, Lisboa e Vale do 
Tejo, Alentejo, Algarve e regiões autónomas dos Açores e da 
Madeira.  
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Adicionalmente, outras intervenções operacionais neste domínio 

incluíam o programa para promoção do potencial de 
desenvolvimento regional, veiculando apoios ao desenvolvimento 
rural e local, incentivos regionais e ações específicas de 
reequilíbrio regional, o programa específico de desenvolvimento 
integrado da zona de Alqueva ou a introdução de uma subvenção 
global de apoio ao investimento autárquico.  

Objetivos do III Quadro Comunitário de Apoio  

Entre 2000 e 2006, a programação e a aplicação dos fundos 
estruturais em Portugal teve como objetivo recuperar o atraso do 
país através do acréscimo da produtividade, considerando três 
domínios prioritários de intervenção:  

 a valorização do potencial humano, para recuperar o atraso 
relativo do país em matéria de educação e formação e 
afirmar os fatores de competitividade da economia, 
especialmente com vista à criação e consolidação da 
sociedade do conhecimento;  

 o apoio à atividade produtiva, para reordenamento estrutural 
da economia, modernização do sistema científico, e 
tecnológico, e melhoria das infraestruturas económicas de 
base, preservando o ambiente; 

 a estruturação do território, valorizando o seu ordenamento, 
o ambiente e a posição geoestratégica de Portugal, como 
primeira plataforma atlântica da Europa, e impondo uma 
estreita coordenação entre as intervenções destinadas a 
reforçar as infraestruturas básicas do país e o 
desenvolvimento equilibrado das regiões. 

Como objetivos estratégicos foram selecionados a promoção da 
coesão económica e social, no sentido de privilegiar o crescimento 
sustentável e a competitividade regional; a coerência entre o 
crescimento económico, a coesão social e a proteção do 
ambiente; e o equilíbrio no desenvolvimento territorial, mediante 
uma sólida articulação das políticas e o estabelecimento de 
parcerias.  

Para o efeito, foram considerados quatro eixos prioritários de 
intervenção:  

 elevar o nível de qualificação dos portugueses, promover o 
emprego e a coesão social;  

 alterar o perfil produtivo em direção às atividades do futuro; 

 afirmar a valia do território e a posição geoeconómica do 
país;  

 promover o desenvolvimento sustentável das regiões e a 

coesão nacional.  

No domínio da qualificação dos portugueses e da promoção do 
emprego e da coesão social, a estratégia de ação dos fundos 
estruturais envolveu intervenções operacionais como o programa 
operacional da educação, orientado para a formação inicial de 
jovens, a formação contínua e avançada dos profissionais da 
educação, a promoção da empregabilidade da população ativa e o 
apoio às infraestruturas escolares; e o programa operacional 
emprego, formação e desenvolvimento configurado para 
promover a formação qualificante e a transição para a vida ativa, 
a formação ao longo da vida e a adaptabilidade dos trabalhadores 
e das empresas, formar e modernizar a Administração Pública, 
bem como promover o desenvolvimento social. 

Neste domínio, destacam-se também o programa operacional 
ciência e inovação para formar e qualificar, desenvolver o sistema 
científico tecnológico e de inovação e promover a cultura científica 
e tecnológica; o programa operacional sociedade do 
conhecimento, para estimular a acessibilidade e o uso das 
tecnologias de informação; o programa operacional da saúde, 
para obter ganhos em saúde e assegurar aos cidadãos o acesso a 
cuidados de saúde de qualidade; e o programa operacional da 
cultura para valorizar o património histórico e cultural, favorecer 
o acesso a bens culturais e reforçar a cultura como fator de 
desenvolvimento e de emprego. 

No domínio da alteração do perfil produtivo em direção às 
atividades do futuro, destaca-se o programa de incentivos à 
economia (POE/PRIME) que, visando o  reforço da produtividade e 
da competitividade da economia portuguesa e promoção de novos 
potenciais de crescimento e de desenvolvimento económico, era 
orientado para a dinamização das empresas, a qualificação dos 
recursos humanos e a dinamização da envolvente empresarial. 

A estratégia envolveu ainda intervenções operacionais como o 
programa operacional agricultura e desenvolvimento rural, 
orientado para melhorar a eficiência produtiva, a competitividade 
agro-florestal e a sustentabilidade rural, bem como para reforçar 
o potencial humano e os serviços à agricultura e zonas rurais; ou 
o programa operacional da pesca, para facilitar o ajustamento do 
esforço de pesca, promover a renovação da frota e a melhoria da 
competitividade do setor, bem como o abastecimento e a 
valorização dos produtos da pesca e da aquicultura.  

No domínio da afirmação da valia do território e a posição 
geoeconómica do país, foram consideradas intervenções 
operacionais como o programa operacional acessibilidades e 
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transportes, orientado para a integração dos corredores 

estruturantes do território na rede transeuropeia de transportes, 
o reforço da coordenação intermodal e o desenvolvimento do 
sistema logístico, o reforço da coesão nacional e a promoção da 
qualidade, eficiência e segurança do sistema de transportes; e o 
programa operacional ambiente, baseado na gestão sustentável 
dos recursos naturais e na integração do ambiente nas actividade 
económicas e sociais, com intervenções específicas ao nível do 
abastecimento de água, tratamento de águas residuais e de 
resíduos sólidos urbanos.  

No domínio da promoção do desenvolvimento sustentável das 
regiões e da coesão nacional, a estratégia de ação dos fundos 
estruturais envolveu intervenções operacionais como os dois 
programas operacionais das regiões autónomas e os cinco 
programas operacionais regionais do continente que se afirmaram 
na repartição de competências com os programas setoriais de 
âmbito nacional.  

Objetivos do Quadro de Referência Estratégico Nacional  

Cinco grandes prioridades estratégicas enquadraram a 
distribuição do financiamento estrutural da União Europeia a 
Portugal no período de programação 2007-2013: a qualificação 
dos portugueses, o crescimento sustentado, a coesão social, a 
qualificação das cidades e do território, e a eficiência da 
governação. 

Três grandes agendas temáticas concentram os domínios 
essenciais de intervenção deste período de programação: 

 a agenda para o potencial humano, que visa promover as 
qualificações escolares e profissionais dos portugueses, o 
emprego, a inclusão social e as condições para a valorização 
da igualdade de género e da cidadania plena;  

 a agenda para os fatores de competitividade, que pretende 
estimular a qualificação do tecido produtivo, por via da 
inovação, do desenvolvimento tecnológico e do estímulo do 
empreendedorismo, bem como melhorar a envolvente da 
actividade empresarial, com relevo para a redução dos custos 
públicos de contexto;  

 e a agenda para a valorização do território, que visa dotar o 
país e as suas regiões e sub-regiões de melhores condições 
de atratividade para o investimento produtivo e de condições 
de vida para as populações, a qual abrange as intervenções 
de natureza infraestrutural e de dotação de equipamentos 
essenciais à qualificação dos territórios e ao reforço da 
coesão económica, social e territorial. 

A concretização no terreno destas agendas temáticas é feita 

através de três programas operacionais temáticos, além dos 
programas operacionais regionais – Norte, Centro, Lisboa, 
Alentejo, Algarve, Açores e Madeira - e dos programas 
operacionais de cooperação territorial e de assistência técnica. 

No domínio da agenda para o potencial humano, os quatro 
objetivos principais são superar o défice estrutural de 
qualificações da população portuguesa; promover o conhecimento 
científico, a inovação e a modernização do tecido produtivo e da 
administração pública; estimular a criação e a qualidade do 
emprego; e promover a igualdade de oportunidades e a 
integração da igualdade de género como fator de coesão social.  

As sete vertentes de intervenção desta agenda abrangem a 
qualificação inicial; a adaptabilidade e aprendizagem ao longo da 
vida; a gestão e o aperfeiçoamento profissional; a formação 
avançada para a competitividade; o apoio ao empreendedorismo 
e à transição para a vida ativa; a cidadania, a inclusão e o 
desenvolvimento social; e a promoção da igualdade de género.  

O programa operacional temático potencial humano, o programa 
operacional de valorização do potencial humano e coesão social 
da região autónoma da Madeira (Rumos) ou o programa 
operacional do Fundo Social Europeu para a região autónoma dos 
Açores (Pro-Emprego) incluem-se nesta agenda temática.   

No domínio da agenda fatores de competitividade, as vertentes 
de intervenção compreendem estímulos à produção do 
conhecimento e desenvolvimento tecnológico, incentivos à 
inovação e renovação do modelo empresarial e do padrão de 
especialização, instrumentos de engenharia financeira para o 
financiamento e partilha de risco na inovação, intervenções 
integradas para a redução dos custos públicos de contexto, ações 
coletivas de desenvolvimento empresarial, estímulos ao 
desenvolvimento da sociedade da informação, redes e 
infraestruturas de apoio à competitividade regional e promoção 
de ações integradas de valorização económica dos territórios 
menos competitivos. 

O programa operacional temático fatores de competitividade 
(COMPETE), os programas operacionais regionais do continente 
(nos eixos prioritários da competitividade, inovação e 
conhecimento), o programa operacional de valorização do 
potencial económico e coesão territorial da região autónoma da 
Madeira (Intervir+) e o programa operacional da região autónoma 
dos Açores para a convergência da região autónoma dos Açores 
(Proconvergência) contribuem para esta agenda temática. 
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No domínio da agenda para a valorização do território, são 

consideradas quatro intervenções principais: o reforço da 
conetividade internacional, das acessibilidades e da mobilidade; a 
proteção e valorização do ambiente; a política de cidades; e 
redes, infraestruturas e equipamentos para a coesão territorial e 
social. Apoiam a concretização de intervenções neste domínio, o 
programa operacional temático valorização do território e os 
programas operacionais regionais.  

O diferente acesso aos fundos pelas regiões portuguesas 

O que distingue os sucessivos Quadros é também a progressiva 
diferenciação da elegibilidade regional, ou seja, do diferente 
acesso ao financiamento estrutural da União Europeia por parte 
das sete regiões portuguesas (mapas 2.1 a 2.4).  

Por elegibilidade regional entende-se a possibilidade de os 
projetos com origem numa determinada região terem acesso 
pleno ou, ao invés, mais restrito ou limitado, aos financiamentos 
comunitários.  

Tal possibilidade é, à partida, definida pelo nível de 
desenvolvimento das regiões, medido pela aproximação do PIB 
per capita médio da região ao valor médio deste indicador a nível 
europeu, medido em paridades do poder de compra.  

A definição de limiares ou patamares específicos para o valor do 
PIB per capita face à média europeia define o enquadramento das 
regiões nos vários objetivos da política de coesão europeia. Mais 
especificamente, o objetivo 1 ou objetivo de convergência 
abrange as regiões europeias cujo PIB per capita médio é inferior 
a 75% do PIB per capita médio do conjunto das regiões 
europeias. 

A intensidade do apoio comunitário é, assim, inversamente 
proporcional à prosperidade relativa das regiões beneficiárias dos 
apoios, ou seja, quanto mais rica se apresenta uma região face  
às regiões europeias, menor a possibilidade de ver os projetos 
que aí se localizam financiados por via do financiamento 
estrutural comunitário, quer porque o volume total de fundos 
alocado à região é menor, quer porque a natureza das 
intervenções e despesas financiáveis é também diferente. 

O enquadramento das regiões europeias nos vários objetivos da 
política de coesão considera ainda a existência de regimes de 
apoio transitório – usualmente designados de phasing out e 
phasing in – que pretendem facilitar a passagem de uma região, 
entre dois ciclos de programação comunitária, de um objetivo 
mais favorável em termos de apoios para o objetivo seguinte, 

logo significando uma redução substancial do apoio comunitário 

concedido a essa região. 

Dado o seu nível de desenvolvimento económico-social, Portugal 
tem-se inserido, em regra, no objetivo da política regional 
europeia que visa o apoio a regiões menos desenvolvidas da 
União, tendo em vista a promoção do desenvolvimento e do 
ajustamento estrutural das regiões em atraso de desenvolvimento 
relativo a nível europeu.  

A primeira região a conseguir saltar o patamar associado a este 
objetivo foi a região de Lisboa e Vale do Tejo no período 2000-
2006 (Mapa 2.3).  

Em resultado do progresso alcançado no processo de 
convergência com as restantes regiões europeias, a região de 
Lisboa e Vale do Tejo passou a ocupar um lugar específico no 
contexto do QCA III, com um acesso mais limitado aos fundos 
estruturais e de coesão.  

Sendo a única região NUTS II portuguesa acima do limiar de 75% 
do PIB per capita médio comunitário, a região passou de uma 
situação de plena integração e acesso ao financiamento 
proporcionado pelo objetivo 1 da política de coesão europeia para 
o regime transitório (phasing out) deste mesmo objetivo. Tal 
significou uma redução progressiva e substancial do 
financiamento estrutural concedidos à região entre 2000 e 2006, 
comparativamente aos anteriores Quadros. 

A própria configuração da região mais rica do país foi alterada em 
2002, com efeitos no financiamento comunitário no período 2007-
2013 (Mapa 2.4).  

Constando-se que as sub-regiões estatísticas (NUTS III) da da 
Lezíria do Tejo, do Médio Tejo e do Oeste eram substancialmente 
menos desenvolvidas do que as restantes duas sub-regiões 
Grande Lisboa e Península de Setúbal, foi então decidida a 
reformulação da NUTS II de Lisboa e de Vale do Tejo, para 
potenciar o acesso aos fundos comunitários entre 2007 e 2013.  

A NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo foi repartida da seguinte 
forma: 

 as sub-regiões do Oeste e Médio Tejo transitaram para a 
nova NUTS II Centro;  

 a sub-região Lezíria do Tejo passou para a nova NUTS II 
Alentejo;  

 as sub-regiões da Grande Lisboa e Península de Setúbal 
deram origem à nova NUTS II Lisboa. 
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O panorama da elegibilidade e integração das regiões NUTS II 

portuguesas aos objetivos da política regional no período 2007-
2013 apresenta-se, portanto, bastante mais diferenciado.  

No Quadro de Referência Estratégico Nacional aprofundou-se a 
diversidade regional no acesso aos fundos estruturais e de coesão 
com confirmação da saída da região de Lisboa da lógica da 
convergência e da coesão e a consideração das regiões da 
Madeira e do Algarve em situações de transição (phasing in e 
phasing out) entre objetivos. 

Os novos limiares estabelecidos para o enquadramento das 
regiões nos vários objetivos de política e a evolução das NUTS II 
face à média comunitária ditaram um mapa de Portugal que 
compreende quatro tipos de regiões com decrescente acesso ao 
financiamento estrutural (Mapa 2.4): 

 a região Norte e a região autónoma dos Açores, bem como as 
(novas) regiões Centro e Alentejo, integram o objetivo 
convergência “puro”, continuando a beneficiar das condições 
mais favoráveis no acesso aos fundos comunitários; 

 o Algarve passou a enquadrar o regime transitório (phasing 
out) do objetivo convergência, uma vez que o seu PIB per 
capita era superior ao PIB per capita médio dos países da 
União Europeia considerando os 25 Estados-membros (pós-
alargamento de 2004), mas inferior ao valor do mesmo 
indicador quando se considerava apenas a UE15; 

 a região autónoma da Madeira passou a integrar o regime 
transitório (phasing in) do objetivo competitividade regional e 
emprego, dado que o respetivo PIB per capita era superior a 
75% da média da UE15, mas a região integrou o objetivo 1 
no anterior período de programação comunitária 2000-2006;  

 a região de Lisboa ascende ao objetivo competitividade 
regional e emprego “puro”, em resultado da sua evolução 
socioeconómica e da reafetação das sub-regiões que 
integravam a anterior região de Lisboa e Vale do Tejo. 
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Mapa 2.1. 
Regiões elegíveis no I Quadro Comunitário de Apoio em Portu-
gal | 1989 a 1993 

Mapa 2.2.  
Regiões elegíveis no II Quadro Comunitário de Apoio em Por-
tugal | 1994 a 1999 

 

 

 
Fonte: Augusto Mateus & Associados . 

 

Até à viragem do século, 
nenhuma região 
portuguesa apresentava 
um PIB per capita superior 
a 75% da média europeia, 
podendo aceder 
plenamente a todos os 
fundos estruturais 
consignados às regiões 
menos desenvolvidas.  
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Mapa 2.3. 
Regiões elegíveis no III Quadro Comunitário de Apoio em Por-
tugal | 2000 a 2006  

Mapa 2.4.  
Regiões elegíveis no Quadro de Referência Estratégico Nacio-
nal em Portugal | 2007 a 2013 

  

 
Fonte: Augusto Mateus & Associados  

  

Lisboa e Vale do Tejo foi a 
primeira região a superar 
os 75% do PIB por 
habitante, e a ver limitado  
o acesso à maior parcela 
dos fundos estruturais no 
QCA III, tendo encolhido 
para a nova região de 
Lisboa no QREN.  



 

34 | Sociedade de Consultores Augusto Mateus & Associados 

Os fundos programados para Portugal 

Entre 1989 e 2013, o volume total de fundos estruturais e de 
coesão disponibilizado a Portugal superou os 96 mil milhões de 
euros, a preços constantes de 2011, considerando o 
financiamento estrutural previsto nos três Quadros Comunitários 
de Apoio (1989-2006) e no Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (2007-2013). 

Para esta programação inicial de fundos da União Europeia foi 
estimada uma contrapartida nacional por parte de entidades 
públicas de cerca de 48 mil milhões de euros e de agentes 
privados na ordem de 34 mil milhões de euros.  

Somando o financiamento da União Europeia, a contrapartida 
pública nacional e a contrapartida privada nacional entre 1989 e 
2013, o montante global de investimento programado para 
Portugal ascende a 178 mil milhões de euros a preços constantes 
de 2011 (Gráfico 2.1).  

Este montante total de investimento programado para o país 
supera mesmo a riqueza produzida pela economia nacional no 
ano de 2012 e representa praticamente o dobro do produto 
interno bruto alcançado por Portugal quando em 1986 aderiu à 
União Europeia. 

A programação do financiamento estrutural da União Europeia 
pressupõe, por conseguinte, um efeito de alavanca dos fundos 
sobre a economia nacional, na medida em que se espera que à 
aplicação dos recursos financeiros públicos se venham a associar 
outras fontes de financiamento, nomeadamente privadas.  

De acordo com os valores programados, cada euro de fundos 
estruturais aprovados deveria suscitar, em média, para além de 
uma contrapartida nacional pública de 50 cêntimos, cerca de 35 
cêntimos de investimento privado, conjuntamente proporcionando 
um investimento total na economia de cerca de 1,85 euros. 

O volume de investimento médio anual programado para os 
vários ciclos foi crescente ao longo dos três primeiros Quadros 
comunitários, diminuindo no Quadro de Referência Estratégico 
Nacional. A análise da repartição das três componentes do 
investimento total nos vários períodos revela que (Gráfico 2.2): 

 o financiamento comunitário médio anual aumentou 
substancialmente (+60%) entre os dois primeiros ciclos de 
programação, suscitando, porém, uma menor proporção de 
despesa pública nacional no II Quadro Comunitário de Apoio; 

 no III Quadro Comunitário de Apoio, era estimado que um 
volume de financiamento estrutural anual superior ao do II 

Quadro (+3%), a que deveria corresponder um nível de 

despesa pública nacional superior; e 

 no Quadro de Referência Estratégico Nacional, foi estimado 
um recuo, na ordem de 12%, do financiamento estrutural 
anual, reduzindo-se substancialmente as contrapartidas 
nacionais pública e privada. 

Na consideração do volume de financiamento estrutural 
programado, importa também proceder a uma análise 
comparativa com os Estados-membros da União Europeia que, 
dado o seu nível de desenvolvimento, puderam aceder e 
beneficiar desta política comunitária em condições semelhantes 
às de Portugal: Espanha, Irlanda e Grécia.  

A comparação da parcela dos fundos estruturais e de coesão da 
União Europeia destinados a Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia 
mostra que estes designados quatro parceiros iniciais da coesão 
acolheram, no seu conjunto, mais de metade do financiamento 
comunitário programado ao longo dos três primeiros Quadros, 
reduzindo de forma substancial a sua quota no período de 
programação 2007-2013.  

O alargamento da União Europeia e a inerente integração de 
países e regiões menos desenvolvidas implicou um peso crescente 
das verbas para a política de coesão no total do orçamento 
comunitário, mas também uma repartição por um número 
crescente de Estados-membros.  

Neste contexto, os quatro parceiros iniciais da coesão, que 
acolhiam mais de metade do financiamento estrutural destinado a 
todos os Estados-membros no contexto da UE12 e da UE15, 
viram a sua quota encolher para um quarto no contexto do 
alargamento à Europa central e Oriental Para esta redução 
contribuiu também o progresso da Irlanda que se vem 
emancipando das verbas comunitárias consignadas às regiões 
mais pobres da União Europeia (Gráfico 2.3), bem como de 
Espanha, nomeadamente por via da sua nova elegibilidade 
(phasing out) ao Fundo de Coesão. 

A Portugal tem sido alocada uma proporção decrescente de 
fundos estruturais e de coesão, passando de cerca de 14% para 
7% do montante programado para toda a União Europeia. No 
contexto dos parceiros iniciais da coesão, Portugal aumentou a 
sua quota no período 2007-2013 em consequência da perda de 
relevância de Espanha.  

Quando se relativizam os fundos estruturais e de coesão 
programados pela população residente, é possível constatar que 
Portugal tem garantido montantes per capita de financiamento 



 

25 anos de Portugal Europeu: Fundos | 35 

comunitário sempre superiores à média dos quatro parceiros 

iniciais da coesão. No Quadro de Referência Estratégico Nacional, 
o nível de captação de fundos obtido pela população portuguesa 
subiu mesmo ao primeiro lugar, facto que além de poder revelar 
uma maior eficácia das entidades nacionais nas negociações com 

a União Europeia, não deixa de confirmar a debilidade dos 

resultados alcançados pelo país em matéria de convergência 
(Gráfico 2.4). 
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Gráfico 2.1. 
Total do investimento programado a financiar pelos fundos 
estruturais e de coesão em Portugal | 1989 a 2013 
 

 

Gráfico 2.2. 
Investimento médio anual programado a financiar pelos fun-
dos estruturais e de coesão em Portugal | 1989 a 2013 

 
 

 

 
 

Preços correntes 

  
 

Preços constantes de 2011 

Nota: Investimento total programado a preços contantes de 2011. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN 

considera apenas os montantes executados até ao final de 2011. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em Comissão Europeia.  

QCA I

13.298 
milhões 

de euros

(14%)

QCA II

25.426 
milhões 

de euros

(26%)

QCA III

30.543 
milhões 

de euros

(32%)

QREN

26.785 
milhões 

de euros

(28%)

Contrapartida

pública
nacional

Contrapartida

privada
nacional

34.048

milhões 

de euros

47.500

milhões 

de euros

Fundos 

estruturais 
e de Coesão

96.052 

milhões de euros

Total de 177.600 milhões de euros

de investimento elegível 

0

3.000

6.000

9.000

QCA I QCA II QCA III QREN

milhões de euros

Fundo contrapartida pública nacional contrapartida privada nacional

0

3.000

6.000

9.000

QCA I QCA II QCA III QREN

milhões de euros

O volume total de 
investimento associado a  
fundos estruturais e de 
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Gráfico 2.3. 
Peso dos parceiros iniciais da Coesão na programação de fundos estruturais e de coesão da União Europeia | 1989 a 2013 

 

  
 

Nota: Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN considera apenas os montantes executados até ao final de 

2011. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em Comissão Europeia.    
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Gráfico 2.4. 
Programação dos fundos estruturais e de coesão per capita: comparação entre Portugal e os parceiros iniciais da coesão | 
1989 a 2013 

   

 
Nota: Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN).  

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em Comissão Europeia.    
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Conceitos e metodologia 

Autoridade de gestão 

Autoridade pública nacional, regional ou local, ou organismo público ou privado, designada pelo Estado-membro, para gerir o programa operacional, 

sendo, neste âmbito, responsável pela eficácia e regularidade da gestão e da execução. (Portal do QREN) 

Cofinanciamento 

Parcela da despesa elegível ou da despesa pública elegível financiada pelos fundos comunitários. A percentagem do financiamento comunitário no 
total da despesa total elegível (pública e privada) ou da despesa pública elegível designa-se taxa de cofinanciamento ou taxa de participação. (Portal 

do QREN) 

Contrapartida nacional 

Parte da despesa elegível de uma operação suportada por recursos nacionais, privados ou públicos. (Portal do QREN) 

Fundos estruturais e de coesão 

Na contabilização do volume de financiamento estrutural da União Europeia programado para apoiar Portugal estão considerados o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo Social Europeu (FSE) enquanto fundos estruturais de base, a secção Orientação do Fundo Europeu de 

Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA-O) e o Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP), enquanto componente estrutural das políticas 

europeias de apoio aos setores agrícola e das pescas entre 1989 e 2006, bem como o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e 

do Fundo Europeu das Pescas (FEP) entre 2007 e 2013, com o intuito de manter a coerência da análise global dos fundos estruturais nos quatro 
períodos de programação.  

No conjunto dos fundos estruturais e de coesão, considera-se ainda o Fundo de Coesão como instrumento financeiro de apoio estrutural. O Fundo de 

Coesão distingue-se essencialmente dos fundos estruturais pela sua abrangência nacional. Não sendo estrita e formalmente considerado como fundo 

estrutural, corresponde efetivamente a um instrumento de apoio ao desenvolvimento dos territórios nacionais menos prósperos da União Europeia e, 

como tal, considerados prioritários no âmbito da sua política de coesão.  

Nesta contabilização não são consideradas as iniciativas comunitárias adotadas pela União Europeia ao longo dos três primeiros Quadros e que 

visavam o apoio e a superação de problemas específicos com incidência e interesse a nível europeu, como sejam, a título de exemplo, a igualdade de 

oportunidades, a cooperação territorial europeia ou o apoio a áreas urbanas com dificuldades estruturais.  

Perspetivas Financeiras 

Constituem o quadro geral de referência das despesas comunitárias para um período de vários anos, designadamente 1988-1992 (pacote Delors I), 

1993-1999 (pacote Delors II), 2000-2006, 2007-2013. Resultam de um acordo interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a 

Comissão e indicam o limite máximo e a composição das despesas comunitárias previsíveis. São objeto de uma adaptação anual efetuada pela 

Comissão para ter em conta os preços e a evolução do PNB comunitário. No entanto, não correspondem a um orçamento plurianual, uma vez que o 

processo orçamental anual continua a ser indispensável para determinar o montante efetivo das despesas e a repartição das verbas pelas diferentes 

rubricas orçamentais. (Portal do QREN) 

QCA | QREN | Acordos de Parceria 

O Quadro Comunitário de Apoio (QCA) designou o primeiro documento a enquadrar o conjunto da ajuda estrutural comunitária a Portugal nos 

períodos de programação 1989-1993 (QCA I), 1994-1999 (QCA II) e 2000-2006 (QCA III). Sucedeu o Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(QREN) no período de programação 2007-2013, documento de referência para a preparação da programação dos fundos estruturais e do fundo de 
coesão, no qual o Estado-Membro apresenta a estratégia nacional e os temas prioritários escolhidos para a intervenção dos fundos. No âmbito do 

período de programação 2014-2020, sucedem-se os Acordos de Parceria. 
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Regras de elegibilidade 

Normas que limitam o âmbito das despesas das operações passíveis de ser objeto de financiamento comunitário no âmbito de uma intervenção. As 

regras relativas à elegibilidade das despesas são fixadas a nível nacional por cada Estado-membro, sem prejuízo das exceções previstas nos 

regulamentos específicos para cada fundo. (Portal do QREN) 

Regulamento específico 

Conjunto de normas aplicáveis a um programa operacional, a um eixo prioritário, ou a uma tipologia de investimentos, a ser observado pela 

respetiva autoridade de gestão, pelos organismos intermédios e pelos beneficiários e aprovado pela Comissão Ministerial de Coordenação respetiva, 

ou, no caso dos programas operacionais das Regiões Autónomas, segundo modalidade definida pelos respetivos Governos Regionais. 

Regras “n+2” e “n+3” 

Anulação por parte da Comissão Europeia de qualquer parte de uma autorização orçamental relativa a um Programa Operacional que não tenha sido 

utilizada para o pagamento do pré-financiamento ou para a realização de pagamentos intermédios, ou em relação à qual não tenha sido apresentado 

à Comissão, até 31 de Dezembro do segundo ano seguinte ao da autorização orçamental, qualquer pedido de pagamento (regra n+2). Este prazo vai 

até 31 de Dezembro do terceiro ano seguinte ao da autorização orçamental anual de 2007 a 2010, no âmbito dos respetivos programas operacionais, 
no que respeita aos Estados-Membros cujo PIB per capita entre 2001 e 2003 tenha sido inferior a 85% da média da UE25 relativamente ao mesmo 

período (regra n+3). (Portal do IFDR) 
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 Aplicação dos fundos 
estruturais e de coesão    3 

 
 
 

Entre 1989 e 2011, o volume total de fundos estruturais e de 
coesão executados por Portugal ascendeu a 81 mil milhões de 
euros, a preços constantes de 2011.  

Este montante considera a despesa validada para reembolso dos 
beneficiários dos projetos aprovados nos três Quadros 
Comunitários de Apoio já encerrados (1989-2006). Considera 
também a despesa validada até ao final do ano de 2011 no 
Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013).  

O facto deste último Quadro estar ainda em execução justifica o 

desvio face ao montante inicialmente programado e impede 
comparações diretas com os Quadros anteriores.  

À semelhança do capítulo anterior, esta verba inclui o Fundo de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu 
(FSE), o Fundo de Coesão (FC), a secção Orientação do Fundo 
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA-O) e o 
Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP), ambos até 
ao III Quadro Comunitário de Apoio e, no Quadro de Referência 
Estratégico Nacional, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) e o Fundo Europeu das Pescas 
(FEP). 

Entre 1989 e 2011, este financiamento estrutural alavancou uma 
contrapartida nacional por parte de entidades públicas superior a 
41 mil milhões de euros e uma contrapartida nacional por parte 
de agentes privados na ordem de 34 mil milhões de euros  

Somando o financiamento da União Europeia, a contrapartida 
pública nacional e a contrapartida privada nacional, o montante 
global de investimento executado por Portugal entre 1989 e 2011 
ascendeu a 156 mil milhões de euros, a preços constantes de 
2011 (Gráfico 3.1).  

Este volume de investimento estrutural executado no país 
compara com 94% do produto interno bruto de 2012 e excede em 
70% a riqueza gerada pela economia portuguesa no ano de 
adesão à União Europeia. 

Face ao montante inicialmente previsto para a execução integral 
dos quatro períodos de programação, destaca-se o maior 
envolvimento da contrapartida privada nacional e a relativa 
menor taxa de execução da contrapartida pública nacional 
(Gráfico 2.1 e Gráfico 3.1).  

A maior adesão dos promotores privados é constatada no 
primeiro período de programação cuja execução incluiu 
intervenções lançadas antes de 1989, como o Programa 
Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa (PEDIP). 

É também elevado o ritmo de execução da contrapartida privada 
nacional no Quadro de Referência Estratégico Nacional, executado 
em contexto de restrição do acesso ao crédito pelas empresas. Já 
a menor contrapartida pública nacional revelada pela execução 
deste Quadro até 2011 indicia o aumento das taxas de 
cofinanciamento comunitário em intervenções maioritariamente 
assumidas por promotores públicos, condicionados pelo processo 
de consolidação orçamental (Gráfico 3.2). 

A execução dos fundos estruturais e de coesão por ciclo de 
programação revela que este financiamento da União Europeia 
ascendeu a 2,4% do produto interno bruto médio anual da 
economia portuguesa no I Quadro Comunitário de Apoio (1989-
1993), rácio que compara com 3% e 2,6% nos dois Quadros 
seguintes, respetivamente.  

O financiamento estrutural da União Europeia executado até 2011 
no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional equivalia 
a 1,3% do produto interno bruto médio anual do período 2007-
2011 (Gráfico 3.2).  

O exercício de regionalização do financiamento estrutural permite 
uma repartição crescente pelas sete regiões portuguesas dos 
fundos executados entre 1989 e 2011, indiciando também um 
reforço da base regional dos investimentos executados.  

Neste contexto, destaca-se entre o I e o III Quadro Comunitário 
de Apoio a progressiva orientação da aplicação dos fundos no 
Norte, no Centro ou no Alentejo em detrimento de Lisboa e Vale 
do Tejo, a primeira região portuguesa a emancipar-se dos fundos 

O investimento estrutural 
executado no país entre 
1989 e 2011 ascendeu a 
quase 95% do produto 
interno bruto português 
de 2012.   
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estruturais consignados às regiões mais pobres da União Europeia 

(Gráfico 3.3). 

No Quadro de Referência Estratégico Nacional, a execução até 
2011 mostra que as regiões Norte e Centro acolhem dois em cada 
três euros dos fundos da União Europeia. Conjuntamente com o 
Alentejo, sobe para quatro em cada cinco os euros de 
financiamento estrutural destinadas a estas três regiões 
portuguesas.  

Convém, contudo, notar que o Quadro de Referência Estratégico 
Nacional se demarca por uma diferenciação do acesso das regiões 
portuguesas aos fundos estruturais, o que inibe uma comparação 
direta da repartição regional com Quadros comunitários 
anteriores.  

Recorde-se que para otimização da programação do 
financiamento estrutural para 2007-2013, a própria região de 
Lisboa e Vale do Tejo perdeu o Oeste e o Médio Tejo para a 
região Centro e a Lezíria do Tejo para a região do Alentejo, 
restringindo-se a nova região de Lisboa às sub-regiões mais 
desenvolvidas da Grande Lisboa e da Península de Setúbal. Neste 
período, também as regiões da Madeira e do Algarve entraram 
em situações de transição (phasing in e phasing out). 

A repartição da execução do financiamento da União Europeia 
pelos diversos fundos estruturais e de coesão destaca a 

concretização prioritária de infraestruturas, de investimentos 

produtivos destinados às empresas e demais intervenções 
financiadas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), sempre maioritárias desde o I Quadro Comunitário de 
Apoio. Seguem-se domínios como a promoção do emprego, da 
qualificação e da formação profissional ou da inclusão social dos 
mais desfavorecidos concretizados no âmbito do Fundo Social 
Europeu (FSE).  

Considerando os dois Quadros comunitários já completados desde 
o lançamento do Fundo de Coesão (I e II Quadros Comunitários 
de Apoio), em média, por cada dez euros de financiamento 
estrutural executado em Portugal, cinco provêm do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e dois do Fundo Social 
Europeu  

Os dados disponíveis até 2011 para a execução do Quadro de 
Referência Estratégico Nacional reequilibram para já estes dois 
principais fundos estrututurais recebidos por Portugal, com o 
financiamento orientado diretamente para as pessoas a acelerar a 
execução em contexto de crise (Gráfico 3.4).   

De seguida, é detalhada fundo a fundo a execução do 
financiamento estrutural entre 1989 e 2011. 
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Gráfico 3.1. 
Investimento total financiado pelos fundos estruturais e de 
coesão em Portugal | 1989 a 2011 

 

Gráfico 3.2. 
Investimento médio anual financiado pelos fundos estruturais 
e de coesão em Portugal | 1989 a 2011 

 
 

  
 

Preços correntes 

  
 

 

Preços constantes de 2011 

Nota: A preços constantes de 2011. Investimento total a preços constantes de 2011. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 

(QREN). O QREN considera apenas os montantes executados até ao final de 2011.  

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em IFDR, IGFSE, DGRM e GPP/MAMAOT.  
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O volume total de 
investimento estrutural no 
país até 2011 foi 
financiado em cerca de 
52% por fundos 
estruturais e de coesão e 
cerca de 48% por 
contrapartida nacional 
pública e privada.   
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Gráfico 3.3. 
Repartição regional dos fundos estruturais e de coesão aplicados em Portugal | 1989 a 2011 

  

 

Nota: A preços correntes e excluindo parcela não regionalizável. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN 

considera apenas os montantes executados até ao final de 2011, tendo Lisboa perdido três regiões NUTS III para o Centro e o Alentejo. Dados não disponíveis para Açores no QCAII.   

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em IFDR, IGFSE, DGRM e GPP/MAMAOT. 
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Mais de metade dos 
fundos estruturais e de 
coesão executados até ao 
final de 2011 destinaram-
se às regiões do Norte e 
Centro do país. 
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Gráfico 3.4. 
Repartição por fundo do financiamento estrutural aplicado em Portugal | 1989 a 2011 

 

 

Nota: A preços correntes. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN considera apenas os montantes executados 

até ao final de 2011.  

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em IFDR, IGFSE, DGRM e GPP/MAMAOT. 
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tem dominado a aplicação 
dos fundos estruturais e 
de coesão em Portugal.  
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Aplicação do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | 

FEDER 

Entre 1989 e 2011, Portugal recebeu cerca de 43 mil milhões de 
euros, a preços constantes de 2011, de financiamento da União 
Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, destinado à realização de infraestruturas e 
investimentos produtivos geradores de emprego, quer em 
domínios de investimento público, quer no apoio a empresas. 

A este montante de fundo associou-se uma contribuição 
financeira por parte de entidades públicas nacionais de cerca de 
26 mil milhões de euros e uma contrapartida de agentes privados 
de idêntico montante.  

Somando o financiamento da União Europeia, a contrapartida 
pública nacional e a contrapartida privada nacional, o 
investimento no país financiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional ascendeu a cerca de 95 mil milhões de 
euros entre 1989 a 2011 (Gráfico 3.5). 

Foi no período de vigência do III Quadro Comunitário de Apoio 
que Portugal acolheu a maior parcela do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, respondendo por 38% do montante 
total atribuído entre 1989 e 2011.  

A análise a preços constantes do investimento médio anual 
associado ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
permite assinalar que (Gráfico 3.6):  

 o volume médio anual de investimento total foi mais elevado 
no período de vigência do I Quadro Comunitário de Apoio 
(1989-1993); 

 o financiamento estrutural tem assumido uma proporção 
crescente no total do investimento médio anual; 

 a contrapartida pública nacional é mais significativa no III 
Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006), ao passo que a 
contrapartida privada tem vindo a reduzir-se ao longo do 
tempo;  

 a execução entre 2007 e 2011 do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (2007-2013) revela-se ainda limitada. 

A regionalização da intervenção comunitária nos quatro períodos 
de programação torna evidente a evolução das várias regiões no 
que respeita ao seu desenvolvimento face à média nacional e 
europeia condicionando, desde logo, a sua elegibilidade aos 
financiamentos de caráter estrutural, uma vez que as regiões 

relativamente mais ricas recebem menos apoios estruturais do 

que as mais pobres.  

A menor distância face ao grau de desenvolvimento das restantes 
regiões portuguesas proporcionou a Lisboa e Vale do Tejo a maior 
parcela do financiamento FEDER nos dois primeiros períodos de 
programação 1989-93 e 1994-1999, respondendo por cerca de 
30% do fundo.  

A melhoria do posicionamento relativo de Lisboa e Vale do Tejo, 
ultrapassando a média europeia do PIB per capita, tem ditado a 
diminuição progressiva do peso desta região na repartição do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional  

A região autónoma da Madeira e o Algarve registam uma 
evolução similar, embora menos expressiva, ao verem reduzida a 
sua quota no total do fundo atribuído entre 1989 e 2011.  

Inversamente, o Centro e, muito particularmente, o Norte têm 
vindo a reforçar a sua posição, muito por efeito da degradação do 
posicionamento relativo destas regiões no contexto nacional e 
europeu (Gráfico 3.7).  

A repartição da execução do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional por domínio de intervenção em cada um dos quatro 
períodos de programação evidencia a relevância das áreas 
relacionadas com o apoio à atividade produtiva (nomeadamente a 
atividade empresarial), bem como com a criação de condições de 
suporte ou de infraestruturação do território (em particular os 
investimentos em mobilidade).  

Estas duas áreas de apoio à atividade produtiva e à criação de 
condições de suporte ou de infraestruturação do território 
representaram cerca de 82% do fundo executado no I Quadro 
Comunitário de Apoio e de 70% nos dois Quadros seguintes.  

A execução do Quadro de Referência Estratégico Nacional até 
2011 coloca em perspetiva, porém, uma reorientação para 
domínios de intervenção relacionados com a criação de condições 
de atratividade e de qualidade de vida, com particular relevo para 
as infraestruturas de ensino que aumentam o peso para 26%.  

Na repartição por domínio de intervenção, os investimentos 
direcionados para a atividade empresarial incluem desde o II 
Quadro Comunitário de Apoio o sector do turismo e passam a 
assumir no Quadro de Referência Estratégico Nacional a liderança 
no conjunto do financiamento FEDER (cerca de 28% do total), em 
detrimento dos investimentos em acessibilidades e transportes 
(Gráfico 3.8). 
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Com base no exercício de recolha de informação relativa às 

realizações físicas registadas nos diversos relatórios de execução 
e avaliação dos programas operacionais financiados pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), é possível 
destacar diversos resultados materiais deste financiamento 
estrutural da União Europeia.   

No âmbito do I Quadro Comunitário de Apoio (1989-1993), é 
salientada a construção de 1.133 Km de autoestradas, de 
itinerários principais e complementares e a renovação de 640 Km 
de via-férrea no domínio das acessibilidades e transportes e a 
construção e reabilitação de 4.116 Km de redes e condutas de 
distribuição de água, 248 estações de tratamento de águas 
residuais e 10 aterros sanitários, no domínio do ambiente. É 
também referenciada a construção de 662 estabelecimentos de 
ensino, de 132 infraestruturas culturais e, no campo da saúde, 
dos três hospitais de Leiria, de Matosinhos e de Ponta Delgada. 
No domínio da atividade empresarial, são ainda realçados apoios 
a 8.319 projetos empresariais nas áreas da indústria e do 
comércio e o estabelecimento de 154 loteamentos e zonas 
industriais.  

No âmbito do II Quadro Comunitário de Apoio (1994-1999), o 
domínio dos transportes acusa a construção e reabilitação de 645 
Km de estradas e de 1.125 km de via férrea e também obras de 
beneficiação em oito portos, como o prolongamento do cais do 
terminal norte do porto de Aveiro, a construção do terminal roll 
on/roll off Ford/VW no porto de Setúbal e a remodelação do 
acesso ferroviário ao porto de Lisboa. Na região Norte, destaca-se 
ainda as intervenções no Metro do Porto.  

No domínio da rede energética nacional, a aposta na introdução 
do gás natural com vista à redução da dependência do petróleo 
consubstanciou-se na construção de 3.071 km de rede de 
distribuição suportada por 228 km de gasodutos. 

No que concerne ao apoio à atividade empresarial, é possível 
aferir a aprovação de 5.096 projetos de investimento industrial, 
representando as PME 70% do número de empresas e 41% do 
montante de investimento associado. Em termos de 
infraestruturas relacionadas com a qualificação dos recursos 
humanos, salienta-se também a construção e reabilitação de 286 
escolas de ensino básico e secundário, de 70 estabelecimentos de 
ensino profissional e, ao nível do ensino superior, de mais de 400 
mil m2 de área bruta de construção que viabilizaram uma 
capacidade adicional de 47 mil alunos. 

Relativamente à área da saúde, foram construídos seis novos 
hospitais, remodelados dois e concluídos três cujos projetos 

transitaram do primeiro Quadro, o que se traduziu num acréscimo 

de 1.242 camas. Foram também intervencionados 39 centros de 
saúde, 22 dos quais construídos de raiz. O investimento na 
informatização da rede foi também motivada pela introdução do 
Cartão de Utente do Serviço Nacional de Saúde. No domínio da 
inclusão social, a intervenção operacional Integrar destaca 
também o financiamento de 142 centros de convívio, 70 ATL, 66 
serviços de apoio domiciliário, 67 centros comunitários, 31 
centros de formação e reabilitação profissional, 26 centros de 
formação e reinserção socioprofissional e 19 serviços de 
atendimento integrado neste período de programação. 

No decorrer deste Quadro, as empresas privadas destacaram-se 
como os principais promotores deste fundo estrutural, obtendo 
25% do total deste financiamento, sendo seguidas pela 
administração central (22%) e das autarquias (19%). 

No âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006), o 
domínio das acessibilidades e transportes destaca a ampliação da 
rede rodoviária nacional em 2.278 Km de rede fundamental e 
2.276 Km de rede complementar, a renovação de 484 Km de via-
férrea e as intervenções de beneficiação dos aeroportos Sá 
Carneiro e de Faro.  

No domínio da atividade empresarial, o programa de incentivos à 
economia refere o apoio a 11.684 empresas, das quais 76% PME, 
acolhendo o setor industrial 43% do incentivo neste período. 

Ao nível do investimento em infra estruturas educativas, os 
programas operacionais regionais terão financiado intervenções 
em 262 escolas e em 28 jardins de infância. Pelo programa 
operacional de educação, foi construída ou equipada 300 mil m2 
de área bruta, o equivalente à remodelação de 957 salas de aula 
e ao equipamento de 1649 outras, e à aquisição de perto de meio 
milhão de produtos multimédia e acima de cem mil 
computadores. 

Foram também referenciados como objeto de intervenções de 
construção, remodelação ou adequação de instalações 63 
hospitais e 179 centros na área da saúde, bem como 26 
auditórios, as 64 bibliotecas, 57 museus e 72 centros na área da 
cultura. 

As autarquias locais destacam-se entre os promotores deste 
Quadro, acolhendo 24% do financiamento estrutural, seguidas da 
administração central (19%) e das empresas privadas (18%). 

No âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional, até 
2011 foi referenciada a construção e reabilitação de 3.133 Km de 
estradas e 104 Km de ferrovia, num esforço financeiro conjunto 
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com o Fundo de Coesão. No combate à erosão e defesa do litoral, 

encontravam-se contratadas 76 intervenções, a que se juntam no 
domínio ambiental a construção/reabilitação de 181 estações de 
tratamento de águas residuais e a intervenção em 2430 Km de 
rede de abastecimento de água, também em parceria com o 
Fundo de Coesão. 

Até 2011, no domínio do sistema de incentivos são referenciadas 
4826 empresas beneficiárias de ajudas diretas ao investimento e 
776 novas empresas cuja criação foi apoiada, com destaque para 
sectores intensivos em conhecimento e média-alta e alta 
tecnologia. 

Em termos de infraestruturas de ensino, a contabilidade das 

intervenções até 2011 ascendia a 702 centros escolares do 1.º 
ciclo, 27 escolas do 2.º e 3.º ciclo, 88 escolas do ensino 
secundário e 26 universidades e centros de formação. 

Até ao final de 2011, o tipo de promotor que mais beneficiou 
deste fundo estrutural foi a administração autónoma local (27%), 
seguida das empresas privadas (26%) e das entidades públicas 
empresariais (21%).  
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Gráfico 3.5. 
Investimento total financiado pelo Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional em Portugal | 1989 a 2011 

 

Gráfico 3.6. 
Investimento médio anual financiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional em Portugal | 1989 a 2011 

  

 

  
 

Preços correntes 

  
Preços constantes de 2011 

Nota: A preços constantes de 2011. Investimento total a preços constantes de 2011. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 

(QREN). O QREN considera apenas os montantes executados até ao final de 2011.  

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo IFDR.   

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

QCAI QCAII QCAIII QREN*

milhões de euros

Fundo contrapartida pública nacional contrapartida privada nacional

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

QCAI QCAII QCAIII QREN*

milhões de euros

QCAI

8.925 
milhões 

de euros

(21%)

QCAII

13.054 
milhões 

de euros

(30%)

QCAIII

16.134 
milhões 

de euros

(38%)

QREN*

4.552 
milhões 

de euros

(11%)

Contrapartida

pública
nacional

Contrapartida

privada
nacional

26.216 

milhões 

de euros

26.131 

milhões 

de euros

FEDER

42.666 
milhões de euros

Total de 95.014 milhões de euros

de investimento  elegível 

O investimento total 
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Gráfico 3.7. 
Repartição regional do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional aplicado em Portugal | 1989 a 2011 

   
Nota: A preços correntes e excluindo parcela não regionalizável. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN 

considera apenas os montantes executados até ao final de 2011, tendo Lisboa perdido três regiões NUTS III para o Centro e o Alentejo. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo IFDR.   
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Gráfico 3.8. 
Repartição por área de intervenção do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional aplicado em Portugal | 1989 a 2011 
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Nota: A preços correntes. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN considera apenas os montantes executados 

até ao final de 2011. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo IFDR.   
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Os investimentos em 
mobilidade e o apoio à 
atividade empresarial têm 
sido privilegiadas por este 
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último período de 
programação se orientou 
para as infraestruturas de 
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Aplicação do Fundo Social Europeu | FSE 

Entre 1989 e 2011, o financiamento da União Europeia destinado 
à educação e formação da população portuguesa atingiu o 
montante global de cerca de 17,8 mil milhões de euros, a preços 
constantes de 2011.  

A contrapartida nacional a este fundo teve essencialmente origem 
em dinheiros públicos, em cerca de 7,5 mil milhões de euros. Já o 
volume de investimento privado associado, inferior a 600 milhões 
de euros, reporta-se apenas aos dois períodos de programação 
mais recentes.  

Somando o financiamento da União Europeia, a contrapartida 
pública nacional e a contrapartida privada nacional, o 
investimento no país financiado pelo Fundo Social Europeu 
ascendeu a cerca de 25,9 mil milhões de euros entre 1989 e 2011 
(Gráfico 3.9).  

Considerando os três primeiros períodos de programação, a maior 
parcela de investimento do Fundo Social Europeu foi recebida ao 
longo do período de execução do III Quadro Comunitário de Apoio 
(2000-2006), gerando um volume médio de investimento anual 
de cerca de 1,3 mil milhões de euros.  

Os valores já executados até 2011 no âmbito do Quadro de 
Referência Estratégico Nacional (2007-2013) convergem para 
valores médios que se aproximam dos Quadros anteriores, o que 
denota a relativa agilidade da prestação do Fundo Social Europeu 
face aos restantes fundos (Gráfico 3.10). 

A repartição regional do financiamento FSE nos períodos de 
programação mais recentes evidencia a supremacia da região 
Norte na afetação das verbas executadas e, em menor escala, da 
região Centro (Gráfico 3.12).  

No III Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006), a região Norte 
foi responsável, por cerca de 42% dos apoios concedidos, logo 
seguida da região Centro (21%) e de Lisboa e Vale do Tejo 
(19%).  

Em resultado da reafetação de sub-regiões entre as NUTS e das 
novas regras de elegibilidade regional dos apoios, a execução do 
Quadro de Referência Estratégico Nacional até 2011 ditou a 
redução substancial dos apoios para a nova região de Lisboa 
(para 3% dos apoios), em contrapartida do reforço dos apoios ao 
Centro (para 30%) e no Norte (para perto de 50%).  

A repartição da execução do Fundo Social Europeu por domínio de 

intervenção evidencia uma relativa estabilidade ao longo dos 
vários períodos de programação.  

As áreas relacionadas com a aprendizagem ao longo da vida e a 
transição para a vida ativa, por um lado, e a qualificação inicial de 
jovens, por outro, assumem-se como as grandes prioridades do 
investimento financiado (Gráfico 3.13).  

Numa análise mais detalhada, constata-se que: 

 As áreas relacionadas com a aprendizagem ao longo da vida 
e a transição para a vida ativa são as grandes visadas pelos 
apoios comunitários do Fundo Social Europeu, representando 
uma parcela nunca inferior a 40% das verbas executadas. 
Este domínio de intervenção abrange, designadamente, os 
cursos de formação e educação de adultos, reconhecimento e 
validação de competências, qualificação de ativos 
empregados, formação para desempregados, realização de 
estágios profissionais e curriculares, bem como a formação 
específica ministrada na área das tecnologias de informação 
e comunicação;  

 A qualificação inicial de jovens equivale a cerca de 30% do 
total do financiamento do Fundo Social Europeu concedido ao 
longo do período, agregando os investimentos relacionados 
com o sistema de aprendizagem, o ensino profissional, as 
escolas tecnológicas, a educação e formação de jovens e 
cursos de especialização tecnológica; 

 Os investimentos associados à formação avançada, 
nomeadamente pagamento de bolsas de doutoramento e 
pós-doutoramento, bem como apoio ao emprego científico 
por via da inserção profissional de doutorados em entidades 
públicas e privadas com atividades de I&D, representam 
cerca de 10% do apoio total concedido por via do Fundo 
Social Europeu entre 1989 e 2011; 

 No conjunto, as medidas dirigidas ao desenvolvimento social, 
à inclusão de grupos desfavorecidos e à igualdade de género, 
bem como as medidas dirigidas à criação de emprego 
congregam cerca de 14% do financiamento estrutural 
recebido por Portugal ao abrigo do Fundo Social Europeu.  

Com base no exercício de recolha de informação relativa às 
realizações físicas registadas nos diversos relatórios de execução 
e avaliação dos programas operacionais financiados pelo Fundo 
Social Europeu (FSE), é possível destacar diversos resultados 
materiais deste financiamento estrutural da União Europeia.  
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No âmbito do I Quadro Comunitário de Apoio (1989-1993), o 

facto do número de participantes em ações de formação ter 
ultrapassado um milhão e a concessão de mais de duas mil bolsas 
de investigação mereceram destaque no balanço da então Direção 
Geral do Desenvolvimento Regional.  

Já no âmbito do II Quadro Comunitário de Apoio (1994-1999), a 
intervenção operacional específica para o emprego e formação 
profissional salienta uma média de 118 mil formandos por ano e 
53 mil pessoas abrangidas por medidas de apoio ao emprego, 
enquanto o programa de desenvolvimento educativo viabilizou 
por ano ações de formação contínua a 71 mil docentes ou 
formação tecnológica, profissional, artística a 40 mil alunos.  

Os dados disponibilizados pelo Instituto de Gestão do Fundo 
Social Europeu (IGFSE) desde o III Quadro Comunitário de Apoio 
permitem já a sistematização plena dos resultados materiais, 
abrangendo a totalidade das ações cofinanciadas pelo Fundo 
Social Europeu.  

No âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006), 
destaca-se no domínio da qualificação inicial de jovens a 
contabilização de 103 mil formandos por ano. Já em termos de 
qualificação de adultos, o número de formandos ronda os 590 mil 
por ano. A estes números é necessário acrescentar os 98 mil 
formandos anuais em programas próprios para públicos 
desfavorecidos e inclusão, os mais de 19 mil beneficiários de 
estágios profissionais por ano, as sete mil bolsas de formação 
avançada e os cerca de quatro mil beneficiários de políticas de 
apoio à criação de emprego. 

As principais entidades promotoras neste Quadro foram as 
organizações sem fins lucrativos, acolhendo 30% do 
financiamento do Fundo Social Europeu, seguidas dos institutos 
públicos integrados na administração indireta do Estado ou das 
regiões autónomas (26%), da administração direta central (20%) 
e das empresas privadas (17%). 

No âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-
2012), as médias até 2011 contabilizam 158 mil formandos por 
ano no domínio da qualificação inicial de jovens e 616 mil 
formandos por ano em termos de qualificação de adultos. 
Acrescem a estes números os 42 mil formandos por ano em 
programas próprios para públicos desfavorecidos e inclusão, os 
mais de 17 mil beneficiários de estágios profissionais por ano, as 
cinco mil Bolsas de Formação avançada por ano e os cerca de 
cinco mil beneficiários de políticas de apoio à criação de emprego.  

Até ao final de 2011, 42% deste fundo estrutural foram 

absorvidos por serviços ou fundos autónomos da administração 
central, 31% por organizações sem fins lucrativos e 16% por 
empresas privadas. 
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Gráfico 3.9. 
Investimento total financiado pelo Fundo Social Europeu em 
Portugal | 1989 a 2011 

 

Gráfico 3.10. 
Investimento médio anual financiado pelo Fundo Social Euro-
peu em Portugal | 1989 a 2011 

  

 

 
 Preços correntes 

 
 Preços constantes de 2011 

Nota: Investimento total a preços constantes de 2011. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN) O QREN considera 

apenas os montantes executados até ao final de 2011. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo IGFSE. 
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Gráfico 3.11. 
Repartição regional do Fundo Social Europeu aplicado em Portugal, incluindo parcela não regionalizável | 2000 a 2011 

  

Gráfico 3.12. 
Repartição regional do Fundo Social Europeu aplicado em Portugal, excluindo parcela não regionalizável | 2000 a 2011 

 

Nota: A preços correntes. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN considera apenas os montantes 
executados até ao final de 2011, tendo Lisboa perdido três regiões NUTS III para o Centro e o Alentejo 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo IGFSE. 
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Gráfico 3.13. 
Repartição por área de intervenção do Fundo Social Europeu aplicado em Portugal | 1989 a 2011 
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 Nota: A preços correntes. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN considera apenas os montantes executados 

até ao final de 2011. 

Fonte: IGFSE (QCAIII e QREN) e Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo IGFSE (QCAI e QCAII).. 
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Aplicação dos fundos para desenvolvimento rural 

| FEOGA-O e FEADER  

Entre 1989 e 2011, Portugal recebeu cerca de 11 mil milhões de 
euros de financiamento da União Europeia para desenvolvimento 
rural, a preços constantes de 2011, primeiro através do Fundo 
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA-O) e, já na 
vigência do Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-
2013), através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER). 

A este montante de fundos associou-se uma contribuição 
financeira por parte de entidades públicas nacionais de cerca de 
3,5 mil milhões de euros e uma contrapartida de agentes 
privados na ordem de 6,6 mil milhões de euros.  

Somando o financiamento da União Europeia, a contrapartida 
pública nacional e a contrapartida privada nacional, o 
investimento no país financiado por estes fundos para 
desenvolvimento rural ascendeu a cerca de 21 mil milhões de 
euros entre 1989 a 2011 (Gráfico 3.14). 

A análise a preços constantes de 2011 do investimento médio 
anual associado a estes fundos permite constatar que: 

 o volume médio anual de investimento total foi mais elevado 
no período de vigência dos I e III Quadros Comunitários de 
Apoio (1989-1993 e 2000-2006); 

 o financiamento estrutural tem assumido uma proporção 
crescente no total do investimento médio anual, 
considerando os três períodos de programação completados 
(Gráfico 3.15) .  

Na regionalização dos montantes recebidos ao longo dos períodos 
de programação mais recentes (com exceção do QCA I, para o 
qual os dados de base não se encontram disponíveis) é de 
assinalar a alteração, entre os II e III Quadros Comunitários, da 
região líder na repartição de fundos recebidos.  

No período 1993-1999, o Norte recebeu cerca de 29% da 
componente Orientação do Fundo Europeu de Orientação e 
Garantia Agrícola. No III Quadro Comunitário de Apoio (2000-
2006), foi a região do Alentejo a mais beneficiada, com uma 
parcela idêntica à que o Norte obtivera no Quadro anterior. 

O posicionamento relativo de Lisboa e Vale do Tejo ao longo do 
tempo, ultrapassando inclusivamente a média europeia do PIB 
per capita, tem ditado a diminuição progressiva do seu peso no 
financiamento atribuído às regiões portuguesas para 

desenvolvimento rural. Também o Algarve tem recebido uma 

proporção decrescente de fundos ao longo do tempo. 

Inversamente, o Centro e, muito particularmente, o Norte têm 
vindo a reforçar a sua posição, muito por efeito da degradação do 
posicionamento relativo destas regiões no contexto nacional e 
europeu (Gráfico 3.16).  

A repartição da execução dos fundos para o desenvolvimento 
rural por domínio de intervenção em cada um dos quatro períodos 
de programação evidencia a relevância dos apoios concedidos às 
explorações agrícolas, visando a modernização, reconversão e 
diversificação das explorações, bem como a valorização da 
produção agrícola. Esta área de intervenção tem representado, 
em média, cerca de 45% do total de fundos recebidos para 
desenvolvimento rural. 

As infraestruturas de suporte à atividade agrícola, por seu turno, 
acolhem, em média, cerca de um quinto do volume recebido 
deste financiamento estrutural, abrangendo intervenções como a 
construção e a beneficiação de regadios, a reabilitação de 
caminhos agrícolas e rurais, a drenagem e a conservação de solos 
e o emparcelamento.  

A análise dos restantes domínios de intervenção permite ainda 
concluir pela crescente relevância do apoio à fileira florestal, 
promovendo o desenvolvimento sustentável e a competitividade 
das florestas, bem como a gestão do espaço florestal e agro-
florestal. 

Finalmente, a transformação e comercialização de produtos 
agrícolas tem sido também um dos domínios de intervenção 
privilegiados, absorvendo cerca de 12% do total de fundos 
recebidos ao longo dos vários Quadros (Gráfico 3.17).  

Com base no exercício de recolha de informação relativa às 
realizações físicas registadas nos diversos relatórios de execução 
e avaliação dos programas operacionais financiados pela secção 
Orientação do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola 
(FEOGA-O) e Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, 
é possível destacar diversos resultados materiais deste 
financiamento estrutural da União Europeia.   

No âmbito do I Quadro Comunitário de Apoio (1989-1993), são 
destacados pelo programa especifico de desenvolvimento da 
agricultura portuguesa os cerca de 16 mil hectares de regadio, os 
mais de 1200 km de caminhos rurais, os quatro mil km de linha 
eletrificada e os mais de dois mil postos de transformação 
instalados. No domínio florestal, foram rearborizados 79 mil 
hectares e beneficiados 172 mil hectares. Referem-se também 
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cerca de 19 mil hectares de novo regadio a partir de charcas, 

pequenas barragens e captação de águas subterrâneas, cerca de 
18 mil hectares de prados instalados, ou cerca de 38 mil hectares 
objeto de drenagem.  

Outras intervenções incluíram a constituição de mais de uma 
centena de associações e ações de rastreio, vacinações e 
tratamento envolvendo cerca de 180 mil criadores no domínio da 
defesa sanitária; a construção e equipamento de dezenas de 
unidades de formação, incluindo escolas profissionais, centros de 
formação de agricultores e de técnicos e de investigação agrária. 
Neste período são também referenciados projetos de produção e 
de multiplicação de sementes, de regadios coletivos, de 
reabilitação de infraestruturas hidráulicas já existentes, de 
materiais de propagação vegetativa, bem como o programa 
específico de reestruturação da cultura da bananeira.  

No âmbito do II Quadro Comunitário de Apoio (1994-1999), é 
salientado o financiamento da secção Orientação do Fundo 
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA-O) às 
intervenções no domínio das infraestruturas envolvendo 100 mil 
hectares de área beneficiada de regadio, 3 mil km de eletrificação 
e o emparcelamento rural integrado de 38 mil hectares. 

No domínio de apoio às explorações agrícolas, contabilizam-se 34 
mil hectares de novas plantações e, no domínio das florestas, 65 
mil hectares de área florestal arborizada e 164 mil hectares de 
área florestal beneficiada. Foram ainda apoiados 233 projetos de 
experimentação, 756 organizações e associações de produtores e 
650 projetos de agro-indústria. 

No âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006), o 

programa operacional para agricultura e desenvolvimento rural 
financiou a instalação de mais de quatro mil jovens agricultores, 
33 mil hectares de novas plantações e o investimento em 46 mil 
hectares de área potencial de rega. Referem-se também apoios a 
335 projetos de modernização no domínio da transformação e o 
financiamento à arborização de 54 mil hectares e à beneficiação 
florestal de 184 mil hectares. 

No âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-
2013), o programa de desenvolvimento rural demonstra o apoio a 
129 operações de melhoria e desenvolvimento de infraestruturas, 
à instalação de mais de três mil jovens agricultores, à 
modernização de mais de três mil explorações agrícolas, de meio 
milhar de explorações florestais e de outras tantas empresas 
agroindustriais, no domínio do aumento da competitividade dos 
setores agrícola e florestal. 

O financiamento também já terá permitido a participação de nove 
mil explorações agrícolas em regimes de qualidade dos alimentos 
e a criação de 164 serviços de gestão e aconselhamento.  

No domínio da melhoria do ambiente e da paisagem rural, 
destacam-se cerca de 150 mil explorações agrícolas apoiadas por 
pagamentos para compensação de desvantagens, os mais de 600 
mil hectares apoiados por pagamentos agroambientais, os mais 
de 2000 hectares de área florestada, bem como diversas ações de 
conservação e valorização do património rural também 
financiadas pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER). 
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Gráfico 3.14 
Investimento total financiado por Fundo Europeu de Orientação e 
Garantia Agrícola – secção Orientação e Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural em Portugal | 1989 a 2011 

 

Gráfico 3.15. 
Investimento médio anual financiado por Fundo Europeu de Orientação 

e Garantia Agrícola – secção Orientação e Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural em Portugal | 1989 a 2011 
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Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo GPP/MAMAOT 
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Gráfico 3.16. 
Repartição regional do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola – secção Orientação e do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural aplicado em Portugal | 1989 a 2011 

  
 

Nota: A preços correntes e excluindo parcela não regionalizável. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN) O QREN 

considera apenas os montantes executados até ao final de 2011, tendo Lisboa perdido três regiões NUTS III para o Centro e o Alentejo. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo GPP/MAMAOT 
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Gráfico 3.17. 
Repartição por área de intervenção do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola – secção Orientação e do Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural aplicado em Portugal | 1989 a 2011 
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Nota: A preços correntes. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN considera apenas os montantes executados 

até ao final de 2011. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo GPP/MAMAOT. 
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Aplicação dos fundos para as pescas | IFOP e FEP 

Entre 1989 e 2011, o financiamento estrutural recebido da União 
Europeia com o objetivo de facilitar a aplicação da política comum 
da pesca e de apoiar a necessária reestruturação do setor em 
Portugal, atingiu o montante de cerca de 791 milhões de euros, a 
preços constantes de 2011, primeiro através do Instrumento 
Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP) e, no último período de 
programação, já através do Fundo Europeu das Pescas (FEP).  

Este financiamento da União Europeia suscitou um volume de 
contrapartida nacional na ordem de 900 milhões de euros, 
financiado em cerca de um terço por entidades do setor público e 
dois terços de privados. 

Somando o financiamento da União Europeia, a contrapartida 
pública nacional e a contrapartida privada nacional, o 
investimento no país financiado pelo Instrumento Financeiro de 
Orientação da Pesca e pelo Fundo Europeu das Pescas ascendeu a 
cerca de 1,7 mil milhões de euros entre 1989 e 2011 (Gráfico 
3.18).  

Convém referir que no I Quadro Comunitário de Apoio, este 
financiamento estrutural corresponde a apoios ao sector das 
pescas no domínio do Fundo Europeu de Orientação e Garantia 
Agrícola (FEOGA). 

O investimento médio anual associado às intervenções do 
Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca demonstra uma 
parcela maior do cofinanciamento estrutural no II Quadro 
Comunitário de Apoio (1994-1999) (Gráfico 3.19).  

A distribuição regional do Instrumento Financeiro de Orientação 
da Pesca (IFOP) e do Fundo Europeu das Pescas revela o Algarve 
(com 24% dos fundos) e Lisboa e Vale do Tejo (22%) como as 
principais destinatárias dos apoios entre 1994 e 1999 e o Centro 
(com 35% dos fundos) como principal destinatário entre 2000 e 
2006.  

A repartição regional do financiamento FEP no período 2007-2011 
apresenta uma execução financeira ainda modesta. A repartição 
indicativa dos apoios mantém o Centro como a principal região 
beneficiária, recolhendo 39% do total deste apoio (Gráfico 3.20) 

A repartição da execução dos fundos entre as duas grandes 
componentes de investimento no setor das pescas - 
designadamente os investimentos mais associados à estrutura de 
pesca, por um lado, e os investimentos relacionados com a 
transformação e comercialização dos produtos de pesca e os 

equipamentos para portos, por outro lado - revela uma repartição 
diferenciada ao longo do tempo. Assim: 

 o ajustamento do esforço de pesca e a renovação e 
modernização da frota foram domínios privilegiados do 
financiamento estrutural, representando em conjunto cerca 
de 58% dos apoios entre 1994 e 1999 e 45% dos apoios 
entre 2000 e 2006; 

 os investimentos associados à transformação, 
comercialização e promoção de produtos da pesca acolheram 
cerca de um quarto dos apoios no conjunto dos quatro 
períodos de programação, com a execução do Quadro de 
Referência Estratégico Nacional (2007-2013) a evidenciar 
uma clara reorientação dos fundos para esta tipologia de 
intervenção; 

 os investimentos com equipamentos de portos de pesca 
assumem maior relevância no III Quadro Comunitário de 
Apoio, quando atingem 20% dos fundos; 

 a aquacultura é o menos representativo em termos de apoios 
recolhidos, equivalendo, em média, a cerca de 9% dos 
fundos entre 1989 e 2011(Gráfico 3.21) . 

Com base no exercício de recolha de informação relativa às 
realizações físicas registadas nos diversos relatórios de execução 
e avaliação dos programas operacionais financiados pelo 
Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP), é possível 
destacar diversos resultados materiais deste financiamento 
estrutural da União Europeia desde o II Quadro Comunitário de 
Apoio.  

No período 1994-1999, a síntese das realizações mais marcantes 
patrocinadas pela intervenção operacional para as pescas refere a 
retirada definitiva de 447 embarcações obsoletas, a construção de 
260 novas embarcações e a modernização de outras 432. Foram 
também construídos e modernizados 37 estabelecimentos 
aquícolas e implementados no Algarve dois sistemas recifais com 
uma área de influência de 15 milhas.  

No domínio da transformação e comercialização, foram aprovadas 
intervenções em 73 unidades , com destaque para congelados e 
conservas/semiconservas. Contabilizou-se ainda a intervenção em 
19 lotas, 9 fábricas de gelo, 350 armazéns e dois estaleiros 
navais com vista à melhoria dos equipamentos de portos de 
pesca.  
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Os dados disponibilizados pelo Direção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos permitem já a 
sistematização plena dos resultados materiais cofinanciados pelo 
Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP) no III 
Quadro Comunitário de Apoio e pelo Fundo Europeu das Pescas 
(FEP) no Quadro de Referência Estratégico Nacional. 

No âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006) 
assinala-se o apoio à cessação definitiva por demolição de 265 
embarcações para ajustamento do esforço de pesca e a 
construção de 178 novas embarcações e a modernização de 
outras 196.  

No domínio dos equipamentos dos portos de pesca, o fundo 
apoiou a modernização de 362 equipamentos portuários e de 21 
lotas e postos de vendagem além da construção de 167 novos 
armazéns de aprestos.  

Já no domínio das condições de transformação e de 
comercialização, foram criadas 14 novas unidades além de 91 
modernizações relacionadas com a transformação de pescado e 
de seis modernizações de comercialização de pescado por grosso.  

Em termos de promoção e prospeção de novos mercados é de 

referir o apoio dado a seis campanhas de promoção e a 26 
participações em feiras ou exposições. 

Outras intervenções consideram recifes artificiais com vista à 
proteção e desenvolvimento dos recursos aquáticos ou o apoio ao 
desenvolvimento da aquicultura, com a construção de três novas 
unidades e a modernização de outras 29. 

No âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-
2013), o Fundo Europeu das Pescas apoiou até 2011 a 
modernização de 304 embarcações e a redução da capacidade de 
pesca em 17.347 KW, com vista à adaptação da frota de pesca. 
Foram também modernizados 73 portos de pesca ou locais de 
desembarque.  

No domínio dos incentivos à transformação e comercialização dos 
produtos de pesca, contabilizam-se os apoios a 12 projetos de 
construção ou modernização de unidades de 
preparação/conservação de pescado fresco/refrigerado, de 
preparação/conservação de pescado congelado e ultracongelado, 
de secos e salgados ou de pré-cozinhados.  
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Gráfico 3.18. 
Investimento total financiado por Instrumento Financeiro de Orienta-

ção da Pesca e Fundo Europeu das Pescas em Portugal | 1989 a 2011 

 

Gráfico 3.19. 
Investimento médio anual financiado por Instrumento Financeiro de 

Orientação da Pesca e Fundo Europeu das Pescas em Portugal | 1989 a 

2011 
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Preços constantes de 2011 

Nota: Investimento total a preços constantes de 2011. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCA I),1994-1999 (QCA II), 2000-2006 (QCA III) e 2007-2013 (QREN). No QCA I 

consideram-se os apoios ao sector das pescas no domínio do FEOGA. O QREN considera apenas os montantes executados até ao final de 2011.  

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pela DGRM.  
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O investimento total 
associado aos fundos 
para as pescas foi 
financiado em 47% pela 
União Europeia e em 35% 
por contrapartidas 
nacionais de privados.  
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Gráfico 3.20. 
Repartição regional do Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca e Fundo Europeu das Pescas aplicado em Portugal | 
1989 a 2011 

 

Nota: A preços correntes. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCA I),1994-1999 (QCA II), 2000-2006 (QCA III) e 2007-2013 (QREN). O QREN considera apenas os montantes 

executados até ao final de 2011. O QREN considera apenas os montantes executados até ao final de 2011, tendo Lisboa perdido três regiões NUTS III para o Centro e o Alentejo. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pela DGRM.  
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As regiões Centro e Norte 
do Norte têm acolhido 
uma proporção crescente 
dos apoios às pescas, por 
contrapartida das regiões 
do Algarve e de Lisboa. 
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Gráfico 3.21. 
Repartição por áreas de intervenção do Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca e Fundo Europeu das Pescas aplicado 
em Portugal | 1989 a 2011 
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Nota: A preços correntes. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCA I),1994-1999 (QCA II), 2000-2006 (QCA III) e 2007-2013 (QREN). No QCA I consideram-se os apoios ao sector das 

pescas no domínio do FEOGA .O QREN considera apenas os montantes executados até ao final de 2011. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pela DGRM.  
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grande maioria do 
financiamento estrutural 
destinado a este setor.  
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Aplicação do Fundo de Coesão | FC 

Entre 1993 e 2011, Portugal recebeu por via do Fundo de Coesão 
da União Europeia cerca de 9 mil milhões de euros, a preços 
constantes de 2011, tendo em vista o investimento em 
infraestruturas nos domínios do ambiente e das redes 
transeuropeias de transportes.  

A contrapartida nacional deste financiamento da União Europeia 
teve essencialmente origem em dinheiros públicos, na ordem de 
quatro mil milhões de euros (cerca de 30% do investimento total) 
e uma componente relativamente residual de sete milhões de 
euros de investimento privado no Quadro de Referência 
Estratégico Nacional até 2011.  

Somando o financiamento da União Europeia, a contrapartida 
pública nacional e a contrapartida privada nacional, o 
investimento no país financiado pelo Fundo de Coesão ascendeu a 
cerca de 12 mil milhões de euros entre 1989 e 2011 (Gráfico 
3.22).   

Aproximadamente metade deste financiamento da União Europeia 
foi recebido durante o período de vigência do II Quadro 
Comunitário de Apoio (incluindo, no caso específico deste fundo, 
os investimentos realizados no ano de 1993,) e cerca de 43% 
entre 2000 e 2006. A execução até ao final de 2011 do Quadro de 
Referência Estratégico Nacional (2007-2013) representa apenas 
cerca de 8% do volume total executado no Fundo de Coesão.  

O investimento médio anual associado às intervenções do Fundo 
de Coesão tem vindo a decrescer ao longo dos últimos três 
períodos de intervenção comunitária, quer na componente fundo, 
quer na correspondente contrapartida pública nacional. A 
execução do Quadro de Referência Estratégico Nacional revela-se 
ainda limitada, quando anualizados os valores executados até ao 
final de 2011 (Gráfico 3.23). 

A repartição do financiamento do Fundo de Coesão pelas regiões 
NUTS II de Portugal (excluindo a parcela não regionalizável dos 
apoios) revela a primazia da região de Lisboa e Vale do Tejo na 
absorção dos apoios, representando, entre 1993 e 2006, cerca de 
40% do financiamento executado. Também a região Norte se 
destaca no contexto nacional, ao acolher cerca de 30% dos 
apoios Fundo de Coesão no mesmo período. 

No que respeita às restantes regiões NUTS II, assinala-se a 
significativa redução da parcela afeta ao Algarve entre o primeiro 
e o segundo Quadro Comunitário de Apoio e o facto de os Açores 

apenas emergirem como região de acolhimento de investimentos 

associados ao Fundo de Coesão a partir de 2000.  

Recorde-se que a repartição regional do Fundo de Coesão no 
período 2007-2013 tem por base as novas unidades territoriais 
NUTS II e uma execução financeira ainda modesta, emergindo o 
Alentejo como a região que absorve a maior parcela dos apoios 
(cerca de 30%). As regiões do Centro e de Lisboa acolhem cada 
uma cerca de 20% do fundo executado até 2011 (Gráfico 3.24).  

A repartição do montante executado segundo os dois grandes 
domínios de intervenção elegíveis ao Fundo de Coesão revela-se 
praticamente equitativa ao longo do período considerado. As 
redes de transporte representam cerca de 49% e o ambiente 
cerca de 51% dos apoios recebidos nos períodos de vigência dos 
QCA I e II.  

Não obstante o ainda reduzido nível de execução até 2011, no 
Quadro de Referência Estratégico Nacional os apoios tendem a 
privilegiar a área do ambiente, que acolhe cerca de 57% do valor 
total executado, face a 43% no domínio dos transportes.  

Uma desagregação mais detalhada dos montantes executados em 
ambos os domínios visados pela intervenção do Fundo de Coesão 
até ao final do QCA III permite concluir que: 

 O transporte rodoviário foi o privilegiado na alocação dos 
apoios ao longo do QCA II (onde pontuam a nova travessia 
rodoviária do Tejo na região de Lisboa e a ampliação do 
aeroporto do Funchal, por exemplo), ao passo que o 
ferroviário foi o principal destinatário das verbas no QCA III 
(nomeadamente por via dos investimentos no metropolitano 
de Lisboa e nas linhas ferroviárias do Algarve e do Norte); 

 Nas infraestruturas ambientais, os montantes executados 
tenderam a privilegiar os investimentos associados à água e 
ao saneamento (cerca de 33% no QCA II e 39% no QCA III), 
bem como o tratamento de resíduos sólidos urbanos e 
industriais (Gráfico 3.25). 

É possível destacar diversos resultados materiais deste 
instrumento de apoio ao desenvolvimento dos territórios 
nacionais menos prósperos da União Europeia por ciclo de 
programação em Portugal. 

Entre 1993 e 1999, o projeto com financiamento mais elevado 
por parte do Fundo de Coesão foi a Ponte Vasco da Gama, com 
um custo total de 603 milhões de euros e um incentivo 
comunitário de 311 milhões de euros.  
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Destacam-se também a ampliação do aeroporto do Funchal, a 

ampliação da autoestrada A3, a primeira fase de intervenção no 
sistema multimunicipal de abastecimento de água do Grande 
Porto e a modernização da linha ferroviária do Norte, além de 
redes rodoviárias de descongestionamento de zonas de grande 
concentração urbana como as circulares regionais interior e 
exterior de Lisboa (CRIL e CREL).  

No período 2000-2006, salientam-se os apoios do Fundo de 
Coesão a projetos ferroviários e, em particular, a metropolitanos.  

O projeto com financiamento mais elevado foi a modernização da 
linha ferroviária de ligação ao Algarve, visando alcançar um 
tempo de percurso competitivo relativamente à rodovia. 
Destacam-se também a ampliação da rede de Metro de Lisboa, 
com a ligação entre Baixa-Chiado e Santa Apolónia e entre a Gare 
do Oriente ao Aeroporto, bem como financiamento ao Metro do 
Porto e outras intervenções de modernização da linha ferroviária 
do Norte, designadamente os troços Vila Franca-Santarém e 
Entroncamento-Albergaria.   

Neste período de programação, o troço do IP6 Peniche-IC1 e a 
conclusão do Eixo Norte-Sul, destacam-se entre as intervenções 
rodoviárias. 

No domínio do ambiente, destaca-se a segunda fase de 
construção da unidade de valorização de resíduos sólidos urbanos 
da Madeira e vários sistema multimunicipais de abastecimento de 
água e saneamento, nomeadamente em Trás-os-Montes e Alto 
Douro. 

No período 2007-2011, a intervenção conjunta do Fundo de 
Coesão e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) destaca a construção e reabilitação de 3.133 Km de 
estradas e 104 Km de ferrovia em termos de acessibilidades e 
transportes.  Também em parceria com este fundo estrutural, é 
referenciado o financiamento do Fundo de Coesão a 76 
intervenções no combate à erosão e defesa do litoral, a que se 
juntam no domínio ambiental a construção/reabilitação de 181 
estações de tratamento de águas residuais e a intervenção em 
2430 Km de rede de abastecimento de água..  



 

25 anos de Portugal Europeu: Fundos | 69 

  

Gráfico 3.22. 
Investimento total financiado pelo Fundo de Coesão em Portu-
gal | 1993 a 2011 

 

Gráfico 3.23. 
Investimento médio anual financiado pelo Fundo de Coesão 
em Portugal | 1993 a 2011 
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Nota: Investimento total a preços constantes de 2011. No caso específico do Fundo de Coesão, os ciclos correspondem a 1993-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O 

QREN considera apenas os montantes executados até ao final de 2011.  

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo IFDR.  
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O investimento total 
associado ao Fundo de 
Coesão recebeu 70% de 
financiamento 
comunitário e uma 
contrapartida nacional 
essencialmente pública a 
rondar os 30% .  
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Gráfico 3.24. 
Repartição regional do Fundo de Coesão aplicado em Portugal | 1993 a 2011 

  
 Nota: A preços correntes e excluindo parcela não regionalizável. No caso do Fundo de Coesão, os ciclos correspondem a 1993-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O 

QREN considera apenas os montantes executados até ao final de 2011, tendo Lisboa perdido três regiões NUTS III para o Centro e o Alentejo. Dados não disponíveis para Açores no 
QCAII.   

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo IFDR. 
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Lisboa e Vale do Tejo 
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Gráfico 3.25. 
Repartição por área de intervenção do Fundo de Coesão aplicado em Portugal | 1993 a 2011 
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Nota: A preços correntes. No caso específico do Fundo de Coesão, os ciclos correspondem a 1993-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN considera apenas os 
montantes executados até ao final de 2011. 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em dados disponibilizados pelo IFDR. 
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Posição de Portugal na União Europeia 

O presente estudo tem comparado a evolução do país face à 
União Europeia e, em particular, à Espanha, à Grécia e à Irlanda 
enquanto parceiros iniciais da coesão. 

Esta designação encontra plena justificação nos rankings da UE27 
quanto aos montantes de financiamento estrutural recebidos pela 
União Europeia. Os quatro parceiros iniciais da Coesão destacam-
se entre os beneficiários desta política comunitária, desde logo 
impulsionada pela reforma de 1988, no contexto da realização do 
mercado interno e da crescente disparidade de desenvolvimento 
regional decorrente do alargamento à Grécia (1981) e a Portugal 
e Espanha (1986).  

A configuração do I Quadro Comunitário de Apoio (1989-1993) 
possibilitou a Portugal, à Grécia e à Irlanda candidatarem a 
totalidade do seu território à meta prioritária dos fundos 
estruturais. Este «objetivo 1» vem consignando a dotação 
maioritária do orçamento da política de coesão para apoiar o 
desenvolvimento das regiões de PIB per capita inferior a 75% da 
média comunitária. Com perto de 60% da sua população em 
regiões de objetivo 1, a Espanha partiu como principal 
beneficiário dos fundos estruturais. 

A este financiamento estrutural para as regiões menos 
desenvolvidas, acederam também as principais economias da 
União Europeia, designadamente através do Mezzogiorno (Itália), 
da Córsega e departamentos ultramarinos (França), da Irlanda do 
Norte (Reino Unido) ou dos Länder orientais da Alemanha 
reunificada.  

O lançamento do Fundo de Coesão, em 1993, veio ampliar o 
financiamento estrutural a projetos ambientais e de redes 
transeuropeias em matéria de infraestruturas de transportes aos 
Estados-membros com Produto Nacional Bruto (PNB) inferior a 
90% da média comunitária. No contexto da UE15, apenas quatro 
países cumpriam este critério de acesso ao novo apoio da União 
Europeia: Espanha, Irlanda, Grécia e Portugal, os quatro 
parceiros iniciais da Coesão.  

Tendo em conta a dimensão populacional de cada Estado-
membro, o ranking revela os quatro parceiros iniciais da Coesão 
como primeiros beneficiários dos financiamentos estruturais per 
capita entre 1989 e 2006 (Gráfico 3.26).  

Nos dois primeiros Quadros Comunitários de Apoio, Portugal foi o 
segundo Estado-membro que recebeu mais fundos por habitante, 
a seguir à Irlanda: cerca de 160 euros anuais no período 1989-

1993 e de 280 euros anuais no período 1994-1999, a preços 

correntes.  

No período 2000-2006, Portugal foi o Estado-membro que mais 
financiamento estrutural recebeu por habitante: cerca de 270 
euros anuais a preços correntes.  

Tendo em conta a dimensão económica de cada Estado-membro, 
o ranking revela os quatro parceiros iniciais da coesão como 
primeiros beneficiários dos financiamentos estruturais em 
percentagem do PIB até à viragem do século (Gráfico 3.27).  

Nos três Quadros Comunitários de Apoio, Portugal foi o Estado-
membro que mais financiamento estrutural recebeu, numa média 
anual nunca inferior a 2% do PIB. Por contraste, a convergência 
obtida pela Irlanda conduziu ao abandono do pódio logo no III 
Quadro Comunitário de Apoio. A Irlanda foi o primeiro parceiro 
inicial da coesão a emancipar-se do financiamento estrutural, 
sendo o mais rápido a perder o acesso ao Fundo de Coesão e a 
reduzir o número de regiões menos desenvolvidas.  

Sem relativizar pela dimensão económica ou populacional, o 
ranking revela a Espanha como grande beneficiário do 
financiamento estrutural enquanto as maiores economias 
europeias já se intercalam entre os restantes parceiros iniciais da 
Coesão (Gráfico 3.28). 

Portugal foi o terceiro Estado-membro que maior volume de 
financiamento estrutural recebeu nos dois primeiros Quadros 
Comunitários de Apoio e desceu para a quarta posição no período 
2000-2006, apenas superado por Espanha, Alemanha e Itália. 

Quanto ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-
2013), convém notar que os rankings não são diretamente 
comparáveis com os anteriores por incluírem apenas os 
montantes pagos pela União Europeia até 2011 e , neste caso, 
não considerarem os montantes recebidos para desenvolvimento 
rural ou pescas.  

Neste período, Portugal foi o quarto Estado-membro que mais 
fundos recebeu em termos per capita depois da Grécia, da 
Estónia e da Lituânia, beneficiando de 253 euros anuais por 
habitante (Gráfico 3.26). Quando relativizado pelo PIB, Portugal 
desce para a sétima posição, atrás da Grécia e das regiões mais 
pobres do alargamento a Leste (Gráfico 3.27). 

Entre 2007 e 2011, os seis principais beneficiários deste 
financiamento estrutural foram Polónia, Espanha, Grécia, 
Alemanha, Itália e Portugal (Gráfico 3.28). 
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Gráfico 3.26. 
Financiamento estrutural médio anual em euros per capita: a posição de Portugal na UE | 1989 a 2011 
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Nota: Em euros por habitante a preços correntes. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN considera apenas 

os montantes executados até ao final de 2011 e não inclui o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) nem o Fundo Europeu das Pescas (FEP). 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em Comissão Europeia. 
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Portugal surge como 
grande beneficiário dos 
fundos estruturais por 
habitante, a par dos 
parceiros iniciais da 
Coesão.   
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Gráfico 3.27. 
Financiamento estrutural médio anual em percentagem do PIB: a posição de Portugal na UE | 1989 a 2011 
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Nota: Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN considera apenas os montantes executados até ao final de 

2011 e não inclui o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) nem o Fundo Europeu das Pescas (FEP). 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em Comissão Europeia.  
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membro que mais 
beneficiou de 
financiamento estrutural 
em percentagem do PIB 
até ao alargamento a 
Leste do Quadro de 
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Nacional . 
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Gráfico 3.28. 
Financiamento estrutural médio anual em milhões de euros: a posição de Portugal na UE | 1989 a 2011 
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Nota: A preços correntes. Os ciclos correspondem a 1989-1993 (QCAI),1994-1999 (QCAII), 2000-2006 (QCAIII) e 2007-2013 (QREN). O QREN considera apenas os montantes executados 

até ao final de 2011 e não inclui o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) nem o Fundo Europeu das Pescas (FEP). 

Fonte: Augusto Mateus & Associados com base em Comissão Europeia. 
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Sem relativizar pelo PIB 
ou pelo número de 
habitantes, Portugal fica 
atrás de Espanha e Itália 
até à viragem do século, 
sendo ultrapassado pela 
Alemanha a partir de 2000 
e por Polónia e Grécia 
desde 2007. 
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Conceitos e metodologia 

Fundos estruturais e de coesão 

Na contabilização do volume de financiamento estrutural da União Europeia aplicado em Portugal estão considerados o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo Social Europeu (FSE) enquanto fundos estruturais de base, a secção Orientação do Fundo Europeu de 

Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA-O) e o Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP), enquanto componente estrutural das políticas 

europeias de apoio aos setores agrícola e das pescas entre 1989 e 2006, bem como o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e 

o Fundo Europeu das Pescas (FEP) entre 2007 e 2011, com o intuito de manter a coerência da análise global dos fundos estruturais nos quatro 

períodos de programação.  

No conjunto dos fundos estruturais e de coesão, considera-se ainda o Fundo de Coesão como instrumento financeiro de apoio estrutural. O Fundo de 

Coesão distingue-se essencialmente dos fundos estruturais pela sua abrangência nacional. Não sendo estrita e formalmente considerado como fundo 

estrutural, corresponde efetivamente a um instrumento de apoio ao desenvolvimento dos territórios nacionais menos prósperos da União Europeia e, 
como tal, considerados prioritários no âmbito da sua política de coesão. Nesta contabilização não são consideradas as iniciativas comunitárias 

adotadas pela União Europeia ao longo dos três primeiros Quadros e que visavam o apoio e a superação de problemas específicos com incidência e 

interesse a nível europeu, como sejam, a título de exemplo, a igualdade de oportunidades, a cooperação territorial europeia ou o apoio a áreas 

urbanas com dificuldades estruturais.  

Convém notar que os valores relativos ao I Quadro Comunitário de Apoio (1989-1993) incluem execução relativa a planos e programas já lançados 

em Portugal, ao abrigo do Anterior Regulamento (1986-1988). No caso específico do financiamento estrutural às pescas no I Quadro Comunitário de 

Apoio considera-se o financiamento estrutural correspondente a apoios ao sector das pescas no domínio do Fundo Europeu de Orientação e Garantia 

Agrícola (FEOGA), considerados ao abrigo da regulamentação específica já em vigor no momento da adesão de Portugal, nomeadamente o 

Regulamento (CEE) 355/77 destinado à melhoria das condições de transformação e de comercialização dos produtos (agrícolas e) da pesca, bem 

como os Regulamentos (CEE) 2908/83 e 4028/86 que contemplavam apoios à reestruturação, modernização e desenvolvimento do sector da pesca e 
desenvolvimento do sector da aquacultura.  

Nos rankings europeus (Gráficos 3.26. a 3.28.), os dados disponibilizados a nível europeu não compararam diretamente com os dados relativos à 

execução dos fundos estruturais e de coesão a nível nacional por incluírem as iniciativas comunitárias e excluírem os montantes recebidos ao abrigo 

do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e do Fundo Europeu das Pescas (FEP).   

Promotor  

Entidade, pública ou privada, que solicita e eventualmente obtém uma ajuda no quadro de uma intervenção, com vista a um projeto específico 

(Portal do QREN).  

QCA | QREN | Acordos de Parceria 

O Quadro Comunitário de Apoio (QCA) designou o primeiro documento a enquadrar o conjunto da ajuda estrutural comunitária a Portugal nos 
períodos de programação 1989-1993 (QCA I), 1994-1999 (QCA II) e 2000-2006 (QCA III). Sucedeu o Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(QREN) no período de programação 2007-2013, documento de referência para a preparação da programação dos fundos estruturais e do fundo de 

coesão, no qual o Estado-Membro apresenta a estratégia nacional e os temas prioritários escolhidos para a intervenção dos fundos. No âmbito do 

período de programação 2014-2020, sucedem-se os Acordos de Parceria. 
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