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Enquadramento estratégico do novo período de programação de FEEI 2014-2020
A arquitetura programática do Portugal 2020
Os principais intervenientes e respetivas funções no quadro do modelo de governação do
Portugal 2020
PO e principais oportunidades de financiamento na área da intervenção social, emprego e
educação

Enquadramento estratégico do novo
período de programação de
FEEI 2014-2020

OS OBJETIVOS E INDICADORES DA UE 2020

A estratégia Europa 2020, lançada em 2010 para os dez anos seguintes,

é a estratégia da União Europeia para o crescimento e o emprego.

Foram definidos cinco objetivos principais que a UE deverá atingir até ao final de 2020. Esses objetivos
dizem respeito ao emprego, à investigação e desenvolvimento, ao clima/energia, à educação e à
inclusão social e redução da pobreza.

OS OBJETIVOS E INDICADORES DA UE 2020


Emprego

Aumentar para 75% a taxa de emprego na faixa etária dos 20-64 anos.
I&D
Aumentar para 3% do PIB o investimento da UE na I&D.
Alterações climáticas e sustentabilidade energética
Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20% (ou em 30%, se forem reunidas as condições necessárias)

relativamente aos níveis registados em 1990 ;
Obter 20% da energia a partir de fontes renováveis;
Aumentar em 20% a eficiência energética.

OS OBJETIVOS E INDICADORES DA UE 2020


Educação

Reduzir a taxa do abandono escolar precoce para menos de 10%
Aumentar para, pelo menos, 40% a percentagem da população na faixa etária dos 30-34 anos que possui um diploma
do ensino superior



Luta contra a pobreza e a exclusão social

Reduzir, pelo menos, em 20 milhões o número de pessoas em risco ou em situação de pobreza ou de exclusão social

OS NOVOS DESAFIOS PARA O PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014-2020 DA

POLÍTICA DE COESÃO


11 Objetivos temáticos
1.

Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação

2.

Melhoria do acesso às TIC, bem como a sua utilização e a sua qualidade

3.

Reforço da competitividade das PME

4.

Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

5.

Promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão dos riscos

6.

Preservação e proteção do ambiente e promoção da utilização eficiente dos recursos

7.

Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas principais infraestruturas das redes

8.

Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores

9.

Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à discriminação

10.

Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

11.

Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e da eficiência da administração pública

OS NOVOS DESAFIOS PARA O PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014-2020 DA

POLÍTICA DE COESÃO


Em Portugal, estima-se a absorção de 25 mil milhões de euros até 2020, para o conjunto dos FEEI – Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento:


Fundo Social Europeu (FSE)



Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)



Fundo de Coesão (FC)



Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)



Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP)

OS NOVOS DESAFIOS PARA O PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014-2020 DA

POLÍTICA DE COESÃO
Regiões menos desenvolvidas (PIB < 75% da média da UE-27)
Norte, Centro, Alentejo e R.A. Açores
Taxa de cofinanciamento dos Fundos: 85%
-------------------------------------Regiões em transição (PIB 75% a 90% da média da UE-27)
Algarve
Taxa de cofinanciamento dos Fundos: 80%
-------------------------------------Regiões mais desenvolvidas (PIB > 90 % da média da UE-27)
Lisboa e Madeira
Taxa de cofinanciamento dos Fundos: 50% (Lisboa) e 85% (RAM)

OS NOVOS DESAFIOS PARA O PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014-2020 DA

POLÍTICA DE COESÃO

OS NOVOS DESAFIOS PARA O PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014-2020 DA

POLÍTICA DE COESÃO

PRINCÍPIOS GERAIS
Domínios Temáticos

Domínios Transversais
Abordagem Territorial

Reforma da Administração Pública

Competitividade e
Internacionalização

OT1 – Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação
OT2 – Melhoria do acesso às TIC, bem como a sua utilização e a sua qualidade
OT3 – Reforço da competitividade da PME
OT7 – Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas
principais infraestruturas das redes
OT11 – Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas
e da eficiência da administração pública

Inclusão Social e Emprego

OT8 – Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores
OT9 – Promoção da inclusão social e combate à pobreza e á discriminação

Capital Humano

OT10 – Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição
de competências e a aprendizagem ao longo da vida

Sustentabilidade e Eficiência
no Uso de Recursos

OT4 – Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores
OT5 – Promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos
OT6 – Preservação e proteção do ambiente e promoção da utilização eficiente dos recursos

MODELO DE GOVERNAÇÃO DO PT 2020
Coordenação política - Comissão Interministerial de Coordenação
(CIC)
1 membro do Governo de cada área ministerial, coordenada por
MADR

Coordenação técnica – Agência para o Desenvolvimento e Coesão;

Comissão de Coordenação Nacional (CCN), para o FEADER e
Comissão de Coordenação do FEAMP (CCF), para o FEAMP.

MODELO DE GOVERNAÇÃO DO PT 2020
Observatório
IGFSE
IFDR

ADC
AG

IGF

CA

CCDR

Curador do beneficiário

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO

Eixo 1

Eixo 2

Promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego

Iniciativa Emprego Jovem

PO ISE
Eixo 3
Eixo 4
Assistência Técnica

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 1 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

PI 8i - Acesso ao emprego pelos candidatos a emprego e os inativos, incluindo desempregados de longa duração e
pessoas afastadas do mercado de trabalho, igualmente através de iniciativas locais de emprego e de apoio à
mobilidade dos trabalhadores

Objetivo específico 1.1: Integrar, de forma sustentada, desempregados e inativos no mercado de trabalho.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 1 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

PI 8ii - Integração sustentável no mercado laboral dos jovens (FSE), em especial os que não trabalham, não

estudam, nem se encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão social e de
comunidades marginalizadas, nomeadamente através da concretização da Garantia para a Juventude

Objetivo específico 1.2: Integrar os jovens no mercado de trabalho, através do aumento de oportunidades de
acesso e de manutenção sustentada do emprego.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 1 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego
PI 8iv - Igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, incluindo no acesso ao emprego, na progressão

na carreira, na conciliação da vida profissional e privada e na promoção da igualdade de remuneração para trabalho
igual
Objetivo específico 1.3: Aumentar a qualidade do emprego através do apoio a uma maior flexibilidade na gestão do

horário de trabalho, que favoreça a ligação ao mercado de trabalho dos pais e das mães e a melhoria da integração da
dimensão da igualdade de género na organização, funcionamento e atividade das entidades empregadoras,
visando reforçar as condições de conciliação entre a vida familiar e profissional para mulheres e homens.
Objetivo específico 1.4: Aumentar o número de mulheres com independência económica através da criação do próprio
emprego.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 1 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

PI 8v - Adaptação à mudança dos trabalhadores, das empresas e dos empresários

Objetivo específico 1.5: Melhorar a empregabilidade da população ativa (desempregados, empregados em risco de
desemprego e empregados), através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das
competências requeridas pelo mercado de trabalho.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 1 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

PI 8vii - Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente através da criação de serviços de emprego
públicos e privados e da melhoria da adequação às necessidades do mercado de trabalho, incluindo medidas
destinadas a aumentar a mobilidade transnacional dos trabalhadores, inclusive através de regimes de
mobilidade e melhor cooperação entre as instituições e as partes relevantes
Objetivo específico 1.6: Modernizar as instituições do mercado de trabalho, em particular o Serviço Público de
Emprego, com vista a maximizar a eficácia e a eficiência na prestação de serviços (presenciais e à distância).
Objetivo específico 1.7: Melhorar a capacitação institucional dos Parceiros Sociais com assento na Comissão
Permanente de Concertação Social (CPCS).

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 2 – Iniciativa Emprego Jovem (jovens até aos 29 anos (inclusive))

PI 8ii - Integração sustentável no mercado laboral dos jovens (IEJ), em especial os que não trabalham, não
estudam, nem se encontram em formação, incluindo os jovens em risco de exclusão social e de comunidades
marginalizadas, nomeadamente através da concretização da Garantia para a Juventude

Objetivo específico 2.1: Aumentar a qualificação e integração sustentada no mercado de trabalho dos jovens que não
estão em situação de emprego, ensino ou formação, nomeadamente através do desenvolvimento de competências para
o mercado de trabalho.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
PI 9i - Inclusão ativa, inclusivamente com vista a promover oportunidades iguais e a participação ativa e

melhorar a empregabilidade
Objetivo específico 3.1: Promover o desenvolvimento das competências socioprofissionais, pessoais, sociais e básicas
de grupos potencialmente mais vulneráveis, potenciando a sua empregabilidade e o reforço das oportunidades para a
sua integração socioprofissional e cultural.
Objetivo específico 3.2: Reforçar a coesão social, aumentando o número de pessoas e territórios vulneráveis

abrangidos.
Objetivo específico 3.3: Reforçar a abordagem da coesão e da intervenção social com base na relevância e promoção
do voluntariado, potenciador de inclusão social.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

PI 9iii - Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade de oportunidades

Objetivo específico 3.4: Promover a igualdade de oportunidades e de género, a desconstrução de preconceitos, o
diálogo intercultural e inter-religioso, a inclusão de comunidades marginalizadas, o combate às discriminações, à

violência doméstica e de género e tráfico de seres humanos, mediante uma estratégia integrada que atua nos
domínios da prevenção, nomeadamente pela sensibilização das populações e instituições, a formação de públicos
estratégicos e o apoio, acompanhamento, proteção e capacitação das vítimas.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

PI 9iv - Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a preços comportáveis, mormente
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral

Objetivo específico 3.5: Alargar a oferta de serviços sociais e de saúde, adequando-os a necessidades emergentes e
potenciando a transição de cuidados institucionais para cuidados de proximidade, bem como melhorar o acesso e a
qualidade das respostas no âmbito dos sistemas de saúde, de ação social e prestação de cuidados, e de promoção e

proteção das crianças.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

PI 9v - Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas empresas sociais e da
economia social e solidária para facilitar o acesso ao emprego

Objetivo específico 3.6: Promover o empreendedorismo e a inovação social de forma a melhorar a capacidade de
resposta das organizações da economia social (OES) e contribuir para a sua sustentabilidade económica e financeira,
em particular pela adopção de novos modelos de atuação e de financiamento de iniciativas. Inclui ainda a
melhoria da capacitação institucional dos Parceiros do Conselho Nacional para a Economia Social (CNES) com o
objetivo de obter um efeito multiplicador para as entidades deste setor.

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 1
Promoção do sucesso
educativo, do combate ao
abandono escolar e reforço
da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Eixo 2
Reforço do ensino superior
e da formação avançada

PO CH
Eixo 4

Eixo 3

Qualidade e inovação do
sistema de educação e
formação

Aprendizagem, qualificação
ao longo da vida e reforço
da empregabilidade

+ Eixo 5: Assistência Técnica

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 1 – Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos
jovens para a empregabilidade

PI 10i - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e estabelecimento de condições de igualdade no
acesso à educação infantil, primária e secundária, incluindo percursos de aprendizagem, formais, não formais e
informais, para a reintegração no ensino e formação

Objetivo específico 1.1: Aumentar o sucesso escolar e reduzir o abandono, melhorando a qualidade e eficiência do

sistema de educação e de formação e das condições de aprendizagem ao nível da educação pré-escolar, do ensino
básico e secundário.

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 1 – Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos
jovens para a empregabilidade
PI 10iv – Melhoria da relevância dos sistemas do ensino e formação para o mercado de trabalho, facilitar a
transição da educação para o trabalho e reforçar os sistemas de ensino e formação profissionais e respetiva
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e
criação e desenvolvimento de sistemas de aprendizagem baseados no trabalho, incluindo sistemas de ensino

dual e de formação de aprendizes

Objetivo específico 1.4.1: Aumentar o número de jovens diplomados em modalidades de ensino e formação
profissional, com reforço da formação em contexto de trabalho.

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 2 – Reforço do Ensino Superior e da Formação

PI 10ii - Melhoria da qualidade, da eficiência e do acesso ao ensino superior e equivalente, com vista a
aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para pessoas desfavorecidas

Objetivo específico 2.2.1: Aumentar o número de diplomados do ensino superior, melhorar a qualidade das ofertas
e reforçar a sua orientação para as necessidades do mercado de trabalho.
Objetivo específico 2.2.2: Apoiar novos doutoramentos visando o reforço da investigação, do desenvolvimento
tecnológico e da inovação.

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 3 – Aprendizagem, qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade

PI 10iii - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em

contextos formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências
dos trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, nomeadamente através da
orientação profissional e da validação das competências adquiridas.

Objetivo específico 2.3.1: Elevar o nível de qualificação da população adulta e reforçar a orientação dos jovens
NEET

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 4 – Qualidade e Inovação do sistema de educação e formação

PI 10i - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e estabelecimento de condições de igualdade no
acesso à educação infantil, primária e secundária, incluindo percursos de aprendizagem, formais, não formais e

informais, para a reintegração no ensino e formação.

Objetivo específico 2.4.1: Investir nas condições conducentes à melhoria da qualidade, da eficácia e da eficiência do
sistema de educação e de formação.

PO REGIONAL DO CENTRO

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 1 – Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS)

PI 1a - Reforço das infraestruturas de investigação e inovação (I&I) e das capacidades destinadas a desenvolver
a excelência em matéria de I&I, bem como promoção de centros de competência, em particular os de interesse
europeu.

Objetivo específico 1: Aumentar a produção científica de qualidade reconhecida internacionalmente, orientada para

a especialização inteligente e visando estimular uma economia de base tecnológica e de alto valor acrescentado,
privilegiando a excelência, a cooperação e a internacionalização.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 1 – Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS)

PI 1b - Promoção do investimento das empresas na I&D, desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas,
centros de investigação e desenvolvimento e o setor do ensino superior, em especial promoção do investimento no
desenvolvimento de produtos e serviços, na transferência de tecnologia, na inovação social, na ecoinovação, em
aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em redes, clusters e na inovação aberta através de
especialização inteligente, e o apoio à investigação tecnológica e aplicada, linhas-piloto, ações de validação precoce
dos produtos, capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que toca às tecnologias
facilitadoras essenciais, e à difusão de tecnologias de interesse geral

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 1 – Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS)
Objetivo específico 1: Reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o setor empresarial,
promovendo uma maior eficácia no SN I&I e a criação de valor.
Objetivo específico 2: Aumentar o investimento empresarial em I&I reforçando a ligação entre as empresas e as restantes
entidades regionais do sistema de I&I e promovendo o aumento das atividades económicas intensivas em conhecimento e
a criação de valor baseada na inovação.
Objetivo específico 3: Reforçar as redes e outras formas de parceria e cooperação que visem a inovação e a

internacionalização de empresas e das cadeias de valor (clusterização).
Objetivo específico 4: Aumentar o investimento empresarial em atividades inovadoras (produto, processo, métodos
organizacionais e marketing), promovendo o aumento da produção transacionável e internacionalizável e a alteração do
perfil produtivo do tecido económico.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 2 – Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR)

PI 3a - Promoção do espírito empresarial facilitando nomeadamente o apoio à exploração económica de novas
ideias e incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de incubadoras de empresas.

Objetivo específico 1: Promover o Empreendedorismo qualificado e criativo.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 2 – Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR)

PI 3b - Desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as PME, especialmente no que
respeita à internacionalização.

Objetivo específico 1: Reforçar a capacitação empresarial para a internacionalização, promovendo o aumento das
exportações e a visibilidade internacional da Região Centro.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 2 – Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR)

PI 3c - Concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de
produtos e serviços.

Objetivo específico 1: Reforçar a capacitação empresarial das micro e PME para o desenvolvimento de bens e serviços.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 3 – Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)

PI 10a - Investimento no ensino, na formação, na formação profissional e nas competências e na
aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento das infraestruturas de formação e ensino.

Objetivo específico 1: Qualificar e modernizar as instalações escolares e de formação.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 3 – Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)

PI 10i - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e estabelecimento de condições de igualdade no
acesso à educação infantil, primária e secundária, incluindo percursos de aprendizagem, formais, não
formais e informais, para a reintegração no ensino e formação.

Objetivo específico 1: Aumentar as intervenções que de forma integrada e articulada favoreçam as condições
para o reforço da igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos, e o reforço da
qualidade e eficiência do sistema de educação.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 3 – Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)

PI 10ii - Melhoria da qualidade, da eficiência e do acesso ao ensino superior e equivalente, com vista a
aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para pessoas desfavorecidas.

Objetivo específico 1: Aumentar o número de alunos com formação superior, promovendo a formação superior

profissional e reduzir o abandono escolar a nível superior através da concessão de bolsas de mobilidade para
estudantes deslocados.
Objetivo específico 2: Aumentar o número de doutoramentos visando o reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da inovação.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 3 – Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)

PI 10iv - Melhoria da relevância dos sistemas do ensino e formação para o mercado de trabalho, facilitar a
transição da educação para o trabalho e reforçar os sistemas de ensino e formação profissionais e respetiva
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e
criação e desenvolvimento de sistemas de aprendizagem baseados no trabalho, incluindo sistemas de ensino
dual e de formação de aprendizes.
Objetivo específico 1: Aumentar o número de jovens em cursos de especialização tecnológica.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade

PI 8a - Apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e à atividade por conta própria, às
microempresas e à criação de empresas e microempresas.

Objetivo específico 1: Apoiar a criação do próprio posto de trabalho e de empresas, o empreendedorismo social

e a economia social.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade

PI 8b – Apoio ao crescimento propício ao emprego através do desenvolvimento do potencial endógeno
como parte integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de

regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais e da sua
acessibilidade.

Objetivo específico 1: Apoiar a criação do próprio posto de trabalho e de empresas, o empreendedorismo social
e a economia social.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade

PI 8i – Acesso ao emprego pelos candidatos a emprego e os inativos, incluindo desempregados de longa
duração e pessoas afastadas do mercado de trabalho, igualmente através de iniciativas locais de emprego
e de apoio à mobilidade dos trabalhadores.

Objetivo específico 1: Integrar de forma sustentada desempregados no mercado de trabalho.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade

PI 8iii – Emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, incluindo micro, pequenas
e médias empresas inovadoras.

Objetivo específico 1: Aumentar a criação de emprego sustentável, designadamente para desempregados,
através do apoio à criação do emprego por conta própria e à criação de empresas.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade

PI 8v – Adaptação à mudança dos trabalhadores, das empresas e dos empresários.

Objetivo específico 1: Promover a inovação e gestão empresarial através da formação de empresários e
trabalhadores, garantindo uma melhor eficácia dos processos de inovação das empresas.
Objetivo específico 2: Reforçar as competências de I&D e a valorização internacional das empresas, por meio da

contratação de recursos altamente qualificados.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)

PI 9a - Investimento na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam para o desenvolvimento nacional,

regional e local, para a redução das desigualdades de saúde, para a promoção da inclusão social através de
melhor acesso aos serviços sociais, culturais e de recreio, assim como para a transição dos serviços
institucionais para os serviços de base comunitária.

Objetivo específico 1: Reforçar a rede de infraestruturas sociais e de saúde.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)

PI 9d - Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de base comunitária.

Objetivo específico 1: Promover o desenvolvimento socioeconómico de base local.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)

PI 9i - Inclusão ativa, inclusivamente com vista a promover oportunidades iguais e a participação ativa e
melhorar a empregabilidade.

Objetivo específico 1: Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais em especial de
desempregados e desempregados com desvantagens necessitando de apoio particular para acesso ao mercado de
trabalho e desenvolver iniciativas para a inovação e a experimentação social que facilitem a dinamização de
estratégias de inclusão social.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)

PI 9vi - Estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas comunidades locais.

Objetivo específico 1: Reforçar a abordagem territorializada da intervenção social com base em estratégias locais
de desenvolvimento, assentes em parcerias locais.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 6 – Afirmar a Sustentabilidade dos Recursos (SUSTENTAR)

PI 4b - Promoção da eficiência energética e da utilização das energias renováveis nas empresas.

Objetivo específico 1: Aumento da eficiência energética nas empresas, apoiando a implementação de medidas de

eficiência energética e racionalizando os consumos.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 6 – Afirmar a Sustentabilidade dos Recursos (SUSTENTAR)

PI 4c - Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas
infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da habitação.

Objetivo específico 1: Aumento da eficiência energética nas infraestruturas públicas, apoiando a implementação de
medidas de eficiência energética e de produção de energias renováveis nos edifícios públicos.

Objetivo específico 2: Aumento da eficiência energética no setor habitacional, apoiando a implementação de medidas
de eficiência energética e de produção renovável na habitação social

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 6 – Afirmar a Sustentabilidade dos Recursos (SUSTENTAR)

PI 4e - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente
as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de

adaptação relevantes para a atenuação.

Objetivo específico 1: Apoiar a mobilidade urbana sustentável e a descarbonização dos territórios.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 7 – Afirmar a Sustentabilidade dos Territórios (CONSERVAR)

PI 6c - Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural.

Objetivo específico 1: Promover a valorização do património cultural e natural, afirmando a região como destino
turístico de excelência.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 7 – Afirmar a Sustentabilidade dos Territórios (CONSERVAR)

PI 6e - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a

promover medidas de redução de ruído.

Objetivo específico 1: Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística do território enquanto fator distintivo.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 8 – Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR)

PI 2c - Reforço das aplicações no domínio das TIC para a administração em linha, a aprendizagem em linha, a
ciberinclusão, a cultura eletrónica e a saúde em linha.

Objetivo específico 1: Modernização das administrações e dos serviços públicos.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 8 – Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR)

PI 11i - Investimento na capacidade institucional e na eficiência das administrações e dos serviços públicos, a
nível nacional, regional e local, tendo em vista a realização de reformas, uma melhor regulamentação e uma

boa governação.

Objetivo específico 1: Aumento da eficiência e da qualidade na prestação de serviços públicos através de processos
de reorganização e modernização administrativa.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 8 – Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR)

PI 11ii - Reforço de capacidades junto de todos os agentes que operam no domínio da educação, da
aprendizagem ao longo da vida, da formação, do emprego e das políticas sociais, incluindo através do

estabelecimento de pactos setoriais e territoriais de preparação de reformas a nível nacional, regional e
local.

Objetivo específico 1: Reforçar a capacidade de atores para a promoção de ações de desenvolvimento territorial

e a consolidação de redes de cooperação estratégica.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 9 – Reforçar a rede urbana (CIDADES)

PI 4e - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as
zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação

relevantes para a atenuação.

Objetivo específico 1: Apoiar a mobilidade urbana sustentável e a descarbonização em centros urbanos de nível
superior.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 9 – Reforçar a rede urbana (CIDADES)

PI 6e - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a

promover medidas de redução de ruído.

Objetivo específico 1: Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos centros urbanos de nível
superior.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 9 – Reforçar a rede urbana (CIDADES)

PI 9b - Apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e
rurais.

Objetivo específico 1: Promover a inclusão social em territórios urbanos desfavorecidos, através de ações de
regeneração física, económica e social.

