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O que há de novo na política de coesão no âmbito do próximo orçamento de longo prazo da
UE em comparação com a proposta de 2018?

A tónica da política de coesão da UE para 2021-2027 continua a ser a promoção da convergência
económica, social e territorial, através da competitividade sustentável da investigação e inovação, da
transição digital, dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu e da promoção do Pilar Europeu dos
Direitos Sociais.

A nova legislação reforça o apoio à preparação dos sistemas de saúde e permite uma melhor
exploração do potencial da cultura e do turismo, duramente atingidos pela recente crise. Ao mesmo
tempo, presta apoio aos trabalhadores e às medidas destinadas a resolver os problemas do
desemprego dos jovens e da pobreza infantil.

Além disso, os Estados-Membros terão mais flexibilidade, em comparação com o atual período de
programação, para transferir recursos de uns fundos para outros, em qualquer momento do período
de programação. Haverá igualmente maior flexibilidade para permitir o faseamento das operações de
menor envergadura, o que dará aos Estados-Membros mais oportunidades para completar as
operações não concluídas dos programas de 2014-2020.

A política de coesão inclui agora também um mecanismo completo de resposta às crises futuras, que
permitirá adotar medidas temporárias de utilização dos fundos em resposta a circunstâncias
excecionais e invulgares. O mecanismo pode ser imediatamente acionado se a União sofrer novos
choques nos próximos anos. A Comissão terá a possibilidade de introduzir medidas temporárias para
ajudar a fazer face a circunstâncias excecionais e invulgares.

Quais são as próximas etapas após a adoção do pacote legislativo (RDC, Interreg,
FEDER/FC, FTJ, FSE+)? 

O pacote legislativo entrará em vigor em 1 de julho e será imediatamente seguido de alguns atos de
execução que especificam os recursos disponíveis por Estado-Membro e as categorias de regiões.
Isso abrirá caminho à apresentação e adoção dos documentos de programação pelos Estados-
Membros e pelas regiões.

 

REGULAMENTO DISPOSIÇÕES COMUNS (RDC) 

O que é o Regulamento Disposições Comuns? 

O Regulamento Disposições Comuns (RDC) estabelece regras comuns para os fundos de gestão
partilhada da UE. No período de 2021-2027 abrange oito fundos: Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER); Fundo de Coesão (FC); Fundo Social Europeu Mais (FSE+); Fundo Europeu dos
Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA); Fundo para uma Transição Justa (FTJ);
Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI); Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos
Vistos; e Fundo para a Segurança Interna.

Quais são as principais áreas de apoio aos futuros programas da política de coesão? 

O FEDER, o FSE+, o Fundo de Coesão (e o FEAMPA) apoiarão cinco objetivos políticos. Centrar-se-ão
na transição ecológica e digital, numa Europa mais conectada, inclusiva e social e também mais
próxima dos seus cidadãos. São estabelecidos objetivos específicos em matéria de clima para o
FEDER (30 %) e para o Fundo de Coesão (37 %), acompanhados de um mecanismo especial de
ajustamento, que contribuirá para o acompanhamento e a realização desses objetivos. Além disso, o
FTJ apoiará o ajustamento à transição para uma economia com impacto neutro no clima até 2050, tal
como previsto no Pacto Ecológico Europeu e recentemente confirmado pela Lei Europeia do Clima.

Quais as alterações ao RDC em 2021-2027 em comparação com o período anterior? 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_pt


O RDC é mais adaptável, mediante uma revisão intercalar que permitirá afetar alguns montantes em
condições de flexibilidade. O objetivo é que os Estados-Membros e as regiões possam mobilizar mais
rapidamente os recursos da UE em caso de desafios inesperados.

Ao mesmo tempo, os Estados-Membros devem cumprir «condições habilitadoras», criando um
quadro geral e setorial que garanta a eficácia do apoio da UE. Os Estados-Membros devem cumprir
estas condições durante todo o período de programação, a fim de tirar o máximo partido dos fundos
atribuídos.

Em especial, uma das condições habilitadoras horizontais exige que os Estados-Membros criem
mecanismos eficazes para assegurar que todos os programas do RDC são aplicados em conformidade
com a Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Em caso de incumprimento dessas condições, os
pedidos de reembolso correspondentes apresentados pelos Estados-Membros não são pagos pela
Comissão.

O RDC também é muito mais simples. Os colegisladores chegaram a acordo sobre cerca de 75
medidas de simplificação propostas pela Comissão. Como tal, haverá apenas um conjunto de regras
para oito fundos de gestão partilhada (RDC), o que beneficiará os gestores de programas de fundos
da UE e aumentará as sinergias — por exemplo, entre os fundos de coesão e o FAMI, no que diz
respeito ao desenvolvimento de estratégias de integração local para os migrantes.

Também haverá menos controlos para os programas com bons resultados em termos de realizações,
com uma maior dependência dos sistemas nacionais e a extensão do princípio de «auditoria única»,
a fim de evitar a duplicação de controlos.

Como são asseguradas as sinergias com outros fundos da UE?

No período de 2021-2027, as sinergias entre os diferentes instrumentos da UE são incentivadas
através do processo de planeamento estratégico, identificando objetivos comuns e domínios comuns
para atividades em diferentes programas.

Em especial, os Estados-Membros e a Comissão devem promover a coordenação, a
complementaridade e a coerência entre os Fundos do RDC[1], bem como entre os outros
instrumentos da União e os Fundos do RDC. Tal implica, na prática, mecanismos de coordenação
tanto a nível estratégico como de execução, a fim de evitar duplicações durante o planeamento e a
execução ao abrigo dos diferentes instrumentos. O Acordo de Parceria consagra-lhes uma secção
específica.

O RDC prevê mecanismos simplificados de apoio a projetos que não tenham sido selecionados ao
abrigo de outros instrumentos da UE por falta de orçamento e aos quais tenha sido atribuído um selo
de excelência, bem como a projetos selecionados ao abrigo de parcerias cofinanciadas pelo Horizonte
Europa e de parcerias institucionalizadas.

Além disso, as transferências voluntárias de recursos de qualquer dos fundos para qualquer outro
fundo em regime de gestão partilhada, ou para qualquer instrumento em regime de gestão direta ou
indireta, em benefício do Estado-Membro em causa, são igualmente reguladas no RDC.

O que muda nas taxas de cofinanciamento? 

As taxas de cofinanciamento (a percentagem de investimentos da UE que os Estados-Membros
podem receber) estão a aumentar. A taxa é de 40 % para as regiões mais desenvolvidas; 50 % para
as regiões mais desenvolvidas que eram regiões em transição ou cujo produto interno bruto (PIB)
per capita era inferior a 100 % no período de 2014-2020; 60 % para as regiões em transição; 70 %
para as regiões em transição menos desenvolvidas em 2014-2020; e 85 % para as regiões menos
desenvolvidas.

Como será respeitado o princípio da parceria?

Os governos regionais e locais, bem como os parceiros sociais, as organizações da sociedade civil e
os organismos de promoção da igualdade participarão na elaboração dos acordos e programas de
parceria e farão parte da execução dos programas através dos comités de acompanhamento. O
Código de Conduta Europeu sobre Parcerias, adotado para o período de 2014-2020, continua a ser
aplicável.

No âmbito do FSE+, todos os Estados-Membros devem apoiar o reforço das capacidades dos
parceiros sociais e das organizações da sociedade civil, afetando um montante adequado dos seus
recursos do FSE+ a esta vertente. Os Estados-Membros com recomendações específicas por país têm
de atribuir-lhe, pelo menos, 0,25 %.

Os Estados-Membros já estão a preparar os seus programas para 2021-2027? 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/european-code-of-conduct


Sim, os Estados-Membros já estão a trabalhar nos seus documentos de programação. A Comissão
está plenamente empenhada num diálogo informal com os Estados-Membros e disposta a prosseguir
esta colaboração. Os serviços da Comissão fornecem feedback permanente sobre os projetos de
documentos.

 

FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (FEDER) E FUNDO DE COESÃO (FC) 

O que são o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Coesão? 

O FEDER visa reforçar a coesão económica, territorial e social na União Europeia através da correção
dos desequilíbrios de desenvolvimento entre as suas regiões.

O Fundo de Coesão visa reduzir as disparidades económicas e sociais através do investimento no
ambiente e nas redes transeuropeias de transportes (RTE-T) no domínio das infraestruturas dos
transportes. Abrange os Estados-Membros cujo Rendimento Nacional Bruto (RNB) por habitante
durante o período de 2015-2017 foi inferior a 90 % da média da UE. Em 2021-2027, esse foi o caso
da Bulgária, Croácia, Chipre, Chéquia, Estónia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia,
Portugal, Roménia, Eslováquia e Eslovénia.

O FEDER e o Fundo de Coesão, juntamente com o Fundo Social Europeu e o recém-criado Fundo para
uma Transição Justa, constituem os fundos da política de coesão da UE.

Que investimentos serão cobertos pelo FEDER e pelo FC? 

Os dois fundos investirão 274 mil milhões de EUR nas regiões da UE (226 mil milhões de EUR do
FEDER e 48 mil milhões de EUR do FC). O FEDER concentra os seus investimentos em vários
domínios prioritários fundamentais, em conformidade com a «concentração temática»: inovação e
investigação, Agenda Digital, apoio às pequenas e médias empresas (PME), ambiente e economia
com zero emissões líquidas de carbono.

O Fundo de Coesão apoiará infraestruturas ambientais e projetos prioritários da UE nas redes
transeuropeias de transportes. Abrangerá igualmente projetos de eficiência energética, utilização de
energias renováveis ou mobilidade urbana sustentável que apresentem claros benefícios ambientais.
No sítio Web da DG REGIO da Comissão podem ser consultados exemplos de projetos de 2014-2020.

Como irá o FEDER apoiar as cidades da UE? 

O FEDER atribui uma atenção especial ao desenvolvimento urbano sustentável, reservando pelo
menos 8 % dos recursos do FEDER a estas ações transversais. Além disso, no âmbito da Iniciativa
Urbana Europeia, as cidades podem unir esforços para desenvolver abordagens inovadoras
destinadas a enfrentar os desafios urbanos.

Como será calculada a dotação das regiões para efeitos do FEDER e do FC? 

A dotação do FEDER e do Fundo de Coesão para cada região dependerá dos resultados do processo
de programação, ou seja, de uma análise aprofundada das necessidades de desenvolvimento, das
potencialidades, das recomendações específicas por país emitidas pela União Europeia no âmbito do
Semestre Europeu e do contexto socioeconómico.

De que modo o FEDER e o FC contribuirão para a neutralidade climática da UE até 2050? 

Graças, nomeadamente, à concentração temática, pelo menos 30 % da dotação do FEDER e 37 % da
dotação do FC serão consagrados à consecução de metas climáticas, com um objetivo global de
apoiar a transição para uma economia com impacto neutro no clima. Neste contexto, o FEDER
centrar-se-á no apoio a uma Europa hipocarbónica, promovendo uma transição energética limpa e
justa. Tal implica, em especial, o apoio à eficiência energética e às energias renováveis, a
diversificação das regiões dependentes de indústrias com utilização intensiva de energia e a
concessão de incentivos para uma transição justa para todos. No que diz respeito à mobilidade, a
política de coesão e, em especial, o FEDER procurarão apoiar uma transição bem-sucedida para
combustíveis alternativos.

Como irá o FEDER apoiar a Agenda Digital da UE? 

Os investimentos do FEDER centrar-se-ão na digitalização dos serviços para as empresas e os
cidadãos e na implantação da banda larga de alta velocidade. O apoio será concedido onde é mais
necessário, ou seja, nas zonas em que a utilização das tecnologias digitais é fraca ou em que o
acesso à banda larga é inexistente, muito lento ou muito caro ou em que não existe potencial
comercial suficiente para atrair investidores privados.

Quais são as alterações ao FEDER e ao FC em comparação com 2014-2020? 

https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=pt
https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/faq/
https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/projects/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/20-03-2019-european-urban-initiative-post-2020-the-commission-proposal
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en


As principais alterações são as seguintes:

Graças à concentração temática, os investimentos incidem em prioridades críticas: uma Europa
verde, digital e inovadora;

São excluídas do apoio as atividades com um valor acrescentado limitado para as prioridades
da União, tais como a eliminação de resíduos em aterros ou o investimento em combustíveis
fósseis sólidos – com exceção de derrogações limitadas e condicionadas;

É dada ênfase ao apoio aos territórios com desafios específicos em termos de desenvolvimento,
incluindo as zonas rurais, as zonas em declínio demográfico com desvantagens naturais e as
regiões ultraperiféricas;

A Iniciativa Urbana Europeia trará uma abordagem coerente para as zonas urbanas, integrando
os instrumentos existentes destinados às cidades e vilas;

O Investimento Inter-regional para a Inovação aproximará regiões que trabalharão em
conjunto para desenvolver a excelência na investigação e na inovação.

O Fundo de Coesão continuará a apoiar projetos no domínio do ambiente e dos transportes.
Abrangerá investimentos relacionados com o desenvolvimento sustentável e a energia que
apresentem benefícios ambientais, com especial destaque para as energias renováveis.

 

INTERREG

O que é o Interreg? 

A Cooperação Territorial Europeia (CTE), mais conhecida como «Interreg», é um dos dois objetivos
da política de coesão e garante um enquadramento para a execução de ações políticas conjuntas e
intercâmbios entre os intervenientes nacionais, regionais e locais dos diferentes Estados-Membros. O
objetivo global da Cooperação Territorial Europeia (CTE) é promover um desenvolvimento económico,
social e territorial harmonioso de toda a União.

O Interreg baseia-se em quatro vertentes de cooperação: transfronteiriça (Interreg A), transnacional
(Interreg B), inter-regional (Interreg C) e integração das regiões ultraperiféricas no seu ambiente
próximo (Interreg D).

A 6.ª geração do Interreg, dotada de um orçamento de 8 mil milhões de EUR, continuará a apoiar a
cooperação entre as regiões, os cidadãos e os operadores económicos nas respetivas fronteiras
terrestres e marítimas.

Quais são as principais mudanças do Interreg no período de 2021-2027 em comparação
com o atual período de programação? 

Pela primeira vez, será dedicada uma dotação específica ao reforço da cooperação das regiões
ultraperiféricas, como as regiões das Caraíbas, com o contexto regional em que se inserem,
estimulando os intercâmbios económicos entre parceiros regionais e o seu desenvolvimento mútuo.

A cooperação inter-regional continuará também a promover o intercâmbio de conhecimentos
especializados, boas práticas e o reforço das capacidades através de um conjunto específico de
programas: Interreg Europe, Urbact, Interact e ESPON.

De forma igualmente importante, o programa PEACE PLUS continuará, no período de programação de
2021-2027, o trabalho do programa PEACE financiado pelo FEDER, a fim de apoiar a paz e a
reconciliação entre os condados fronteiriços da República da Irlanda e da Irlanda do Norte. Este
esforço é assegurado através da cooperação Norte-Sul no âmbito do Acordo de Sexta-Feira Santa,
que constitui o alicerce do processo de paz na Irlanda do Norte.

Além disso, a cooperação territorial será racionalizada, beneficiando em especial das medidas de
simplificação acordadas ao abrigo do Regulamento Disposições Comuns.

A gestão da cooperação nas fronteiras externas também é agora gerida pelo Interreg, no âmbito da
gestão partilhada, combinando o apoio do FEDER e dos instrumentos externos da UE (Instrumento
de Assistência de Pré-Adesão – IPA e Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o
Desenvolvimento e de Cooperação Internacional – IVCDCI).

 

FUNDO SOCIAL EUROPEU MAIS (FSE+)

O que há de novo no regulamento relativo ao Fundo Social Europeu Mais?

Nos últimos 60 anos, o Fundo Social Europeu (FSE) foi o principal instrumento financeiro da UE para

https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/themes/outermost-regions/
https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/themes/outermost-regions/
https://www.interregeurope.eu/
https://urbact.eu/
https://www.interact-eu.net/
https://www.espon.eu/


investir nas pessoas, ajudando-as a obterem melhores empregos e garantindo oportunidades de
trabalho mais equitativas para todos os cidadãos da UE.

No mesmo espírito, o novo Fundo Social Europeu Mais (FSE+) será o principal fundo da UE a investir
nas pessoas. Será o instrumento financeiro crucial para aplicar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais,
apoiar o emprego e criar uma sociedade justa e socialmente inclusiva. Também fornecerá aos
Estados-Membros os recursos tão necessários para a recuperação das nossas sociedades e economias
após a crise do coronavírus. Com um orçamento de 99,3 mil milhões de EUR (a preços correntes)
para 2021-2027, os Estados-Membros podem utilizar o dinheiro para criar e proteger oportunidades
de emprego, promover a inclusão social, combater a pobreza, nomeadamente a situação das pessoas
sem abrigo, e dotar os trabalhadores das competências necessárias para a transição digital e
ecológica. Inclui também um requisito ambicioso para que os Estados-Membros invistam nos jovens
e combatam a pobreza infantil.

No futuro, as prioridades do FSE+ aproximar-se-ão ainda mais das recomendações e análises por
país do Semestre Europeu, o quadro europeu de coordenação das políticas económicas e sociais. O
FSE+ apoiará igualmente os Estados-Membros na realização dos grandes objetivos da UE para 2030
em matéria de emprego, competências e redução da pobreza, estabelecidos no Plano de Ação sobre o
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, tornando os princípios do pilar uma realidade no terreno.

O regulamento FSE+ é o resultado de uma combinação do Fundo Social Europeu (FSE), da Iniciativa
para o Emprego dos Jovens (IEJ), do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD)
e do Programa para o Emprego e a Inovação Social (EaSI). Trata-se de um passo importante para
racionalizar e simplificar as normas que regem atualmente os fundos, e ajudará a melhorar o impacto
do financiamento da UE.

Por último, o novo regulamento inclui um artigo consagrado à relação entre o FSE+ e a Carta dos
Direitos Fundamentais. O artigo refere as disposições correspondentes do RDC destinadas a reforçar
a visibilidade da Carta. Salienta que todas as operações devem ser selecionadas e aplicadas
respeitando a Carta e remete para as disposições do RDC em matéria de queixas, segundo as quais
as violações da Carta devem ser tidas em conta ao determinar as medidas corretivas.

Qual é a diferença entre o orçamento do futuro FSE+ e o orçamento atualmente em vigor?

Para o período de 2021-2027, a Comissão propõe afetar ao FSE+ 99,3 mil milhões de EUR (a preços
correntes) ao abrigo do orçamento da UE. Por conseguinte, a parte do FSE+ no orçamento global da
política de coesão aumenta dos atuais 23 % dos Fundos Estruturais para 27%.

Que verbas serão afetadas a cada uma das vertentes do FSE+?

O montante global de 99,3 mil milhões de EUR inclui 98,5 mil milhões de EUR para o FSE+ em
regime de gestão partilhada com os Estados-Membros e 762 milhões de EUR para a vertente
Emprego e Inovação Social (EaSI) em regime de gestão direta pela Comissão.

Todos os Estados-Membros têm de afetar um montante adequado da sua parte do FSE+ para dar
resposta aos desafios específicos identificados nas recomendações específicas por país do Semestre
Europeu, o quadro europeu de coordenação das políticas económicas e sociais.

Apoiar os mais vulneráveis e fornecer ajuda alimentar e assistência material básica: Os Estados-
Membros devem também consagrar pelo menos 25 % deste montante para fomentar a inclusão
social e pelo menos 3 % à luta contra a privação material, com a ambição clara de elevar esta
percentagem para, pelo menos, 4 %.

Investir nos jovens: Os Estados-Membros com uma taxa particularmente elevada de jovens que não
trabalham, não estudam, nem seguem qualquer formação (NEET) serão obrigados a reservar, pelo
menos, 12,5 % dos seus recursos ao abrigo do FSE+ para ações de apoio ao emprego dos jovens.
Todos os outros Estados-Membros têm de afetar um montante adequado para o investimento nos
jovens.

Investir nas crianças: De igual modo, os Estados-Membros com um nível de pobreza infantil acima
da média da UE devem consagrar pelo menos 5 % dos seus recursos do FSE+ para eliminar a
pobreza infantil. Todos os outros Estados-Membros têm de atribuir um montante adequado a ações
direcionadas para combater a pobreza infantil, o que também é importante para implementar a
Garantia para crianças vulneráveis recentemente adotada.

A Comissão irá gerir diretamente a vertente Emprego e Inovação Social (EaSI), no valor de
762 milhões de EUR, que apoia a elaboração de políticas baseadas em dados científicos, e a
experimentação de políticas sociais em termos de inclusão social, emprego, mobilidade laboral e
competências.

Além disso, o FSE+ solicita a todos os Estados-Membros que apoiem a inovação social com uma

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=pt


prioridade específica do programa e consagra um orçamento específico de 197 milhões de EUR à
cooperação transnacional, apoiando a expansão de abordagens inovadoras.

Por último, as regiões ultraperiféricas e as regiões setentrionais escassamente povoadas receberão
531 milhões de EUR de apoio específico do FSE+ devido aos condicionalismos a que estão sujeitas
como o despovoamento e o isolamento.

Quais são os objetivos do FSE+?

O principal objetivo do FSE+ é contribuir para uma Europa mais social e inclusiva, aumentando a
convergência económica e social. Visa melhorar as oportunidades de emprego e o nível de vida,
facilitar a mobilidade dos trabalhadores e reforçar a coesão económica, social e territorial. O FSE+
contribuirá para a execução do Plano de Ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

O FSE+ irá investir em três grandes áreas:

eficácia dos mercados laborais e igualdade de acesso a empregos de qualidade;

qualidade e acesso à educação e à formação;

inclusão social, saúde para as pessoas em situação vulnerável e combate à pobreza, em
especial a pobreza infantil e a situação das pessoas sem abrigo.

Em todos os seus investimentos, o FSE+ promoverá os princípios horizontais da igualdade de género,
do respeito pelos direitos fundamentais, da igualdade de oportunidades e da não discriminação.

O financiamento do FSE+ contribuirá igualmente para aplicação das orientações para o emprego
definidas no âmbito do Semestre Europeu e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas.

Como será reforçada a relação entre o FSE+ e o processo do Semestre Europeu?

O Semestre Europeu é o quadro europeu de coordenação das políticas sociais e económicas. O novo
FSE+ estabelece uma relação ainda mais estreita entre os investimentos do Semestre Europeu e os
investimentos do FSE+ do que no âmbito do FSE para 2014-2020. As recomendações específicas por
país adotadas no Semestre Europeu, bem como os outros principais desafios políticos identificados
conjuntamente pela Comissão e pelos Estados-Membros constituirão o ponto de partida da
programação do FSE+. Os Estados-Membros têm de afetar um montante adequado dos seus recursos
do FSE+ para dar resposta a estes desafios e recomendações.

Haverá duas rondas principais de definição de prioridades, por forma a garantir que os investimentos
se adequam aos desafios políticos específicos de cada país: no início do período de programação e
durante a revisão intercalar dos programas. O acompanhamento será efetuado no quadro do ciclo
anual do Semestre Europeu e nos comités de acompanhamento dos programas.

O FSE+ manterá apoios específicos a favor do emprego dos jovens?

O novo FSE+ baseia-se na realização da IEJ e do FSE, os principais instrumentos de financiamento
pela UE da Garantia para a Juventude em 2014-2020. A Garantia para a Juventude contribuiu para
melhorar a vida de mais de 31 milhões de jovens na Europa, com mais de 5 milhões de adesões de
jovens todos os anos desde 2014. 

A UE continuará a apoiar o emprego dos jovens através do novo FSE+. Os Estados-Membros com
uma taxa de jovens que não trabalham, não estudam, nem seguem qualquer formação (NEET)
superior à média da UE serão obrigados a consagrar, pelo menos, 12,5 % da sua dotação total FSE+
em gestão partilhada a ações de apoio ao emprego dos jovens. Todos os outros Estados-Membros
serão obrigados a investir um montante adequado da sua dotação FSE+ em ações de apoio ao
emprego dos jovens. O apoio pode incluir, por exemplo, medidas destinadas a desenvolver serviços
de emprego pertinentes para promover a integração dos jovens no mercado de trabalho.

Qual será o contributo do FSE+ para a integração dos nacionais de países terceiros?

A Comissão está empenhada em apoiar os esforços dos Estados-Membros de integração a longo
prazo dos nacionais de países terceiros. Os nacionais de países terceiros, os migrantes e as pessoas
com antecedentes migratórios em geral beneficiarão do investimento do FSE+ em medidas de
educação, emprego e inclusão. Além disso, o FSE+ irá combater a discriminação e as desigualdades,
complementando outros fundos, como o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI).

O regulamento FSE+ inclui um objetivo específico relativo à integração dos nacionais de países
terceiros, bem como um indicador de acompanhamento.

De que modo será o FSE+ afetado pelo recém-adotado Regulamento Disposições Comuns?

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/autumn-package-explained_pt
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en


O Regulamento Disposições Comuns (RDC) estabelece o quadro para a maior parte dos fundos de
gestão partilhada, incluindo o FSE+.

As alterações das regras do Regulamento Disposições Comuns que afetarão positivamente o FSE+
são as seguintes:

Maior flexibilidade ao longo do período de sete anos. As dotações iniciais serão previstas até
2025. As dotações para os últimos dois anos serão determinadas com base numa revisão
intercalar que tenha em conta a evolução da situação socioeconómica nos Estados-Membros.

O conteúdo dos programas será racionalizado e mais estratégico, por exemplo através de um
modelo comum de programa para o FSE+, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o
Fundo de Coesão a usar pelas autoridades de gestão nos Estados-Membros e pela Comissão.

Continuação da transmissão eletrónica de dados, que demonstrou reduzir significativamente os
encargos administrativos;

Funções e responsabilidades dos diferentes organismos do sistema de gestão e de controlo
definidas de uma forma mais clara.

Menos encargos administrativos através de uma redução significativa do número de controlos e
auditorias, mantendo em vigor medidas que impeçam a utilização indevida dos fundos.

 

FUNDO PARA UMA TRANSIÇÃO JUSTA (FTJ)

O que é o Fundo para uma Transição Justa?

O FTJ é um novo fundo da política de coesão que beneficia de um orçamento global de 19,2 mil
milhões de EUR, incluindo 8,4 mil milhões (a preços correntes) do Quadro Financeiro Plurianual (QFP)
e 10,8 mil milhões de EUR do NextGenerationEU. O FTJ é um elemento fundamental do Pacto
Ecológico Europeu. É o primeiro pilar do Mecanismo para uma Transição Justa, que visa atenuar, nas
regiões e indústrias mais afetadas, os custos socioeconómicos resultantes da transição para uma
economia com impacto neutro no clima. O FTJ pode financiar uma vasta gama de atividades
destinadas principalmente a diversificar a economia e a ajudar as pessoas a adaptar-se a um
mercado de trabalho em mudança.

O Regulamento relativo ao Fundo para uma Transição Justa faz parte deste pacote? 

O Regulamento FTJ foi adotado pelo Parlamento em 18 de maio de 2021, confirmando o acordo
alcançado com o Conselho em dezembro de 2020 e comunicado em 3 de março de 2021. O pacote
recentemente adotado é, no entanto, essencial para o pleno funcionamento do FTJ. O RDC, em
particular, regula vários princípios horizontais fundamentais que também se aplicam ao FTJ.

Em que se baseia a atribuição do FTJ?

A atribuição deste financiamento aos Estados-Membros baseia-se em critérios objetivos, tendo em
conta: a magnitude dos desafios de transição das regiões com elevada intensidade carbónica que
emitem gases com efeito de estufa; os desafios sociais à luz das potenciais perdas de postos de
trabalho e a necessidade de requalificação subsequente dos trabalhadores; e o nível de
desenvolvimento económico dos Estados-Membros e a respetiva capacidade de investimento.

Com base nesta metodologia inicialmente proposta pela Comissão, os colegisladores acordaram em
fixar as dotações nacionais em termos nominais. 

Como serão escolhidos os territórios para beneficiar do FTJ? 

Os territórios serão escolhidos através de uma negociação entre cada Estado-Membro e a Comissão,
no contexto da aprovação dos planos territoriais de transição justa. No anexo D dos relatórios por
país de 2020, a Comissão apresentou os seus pontos de vista preliminares sobre os territórios
prioritários em cada Estado-Membro, com base nos seguintes critérios: a intensidade das emissões
de gases com efeito de estufa e a produção de combustíveis fósseis; o impacto sobre o emprego na
região (potenciais perdas de postos de trabalho); e a capacidade da região para responder ao
impacto da transição para uma economia com impacto neutro no clima.

Quem será o beneficiário do financiamento do FTJ que executará os planos territoriais de
transição justa? Os Estados-Membros ou as regiões? 

À semelhança de outros financiamentos da política de coesão, cabe aos Estados-Membros decidir
qual o nível de gestão mais adequado.

De onde provirão os fundos para o FTJ? Trata-se de verbas novas? 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt


7,5 mil milhões de EUR serão financiados pelo novo QFP para 2021-2027 e 10 mil milhões de EUR
pelo NextGenerationEU. Se os Estados-Membros assim o decidirem, podem complementar estes
montantes com transferências do FEDER e do FSE+. Essas transferências são totalmente voluntárias
e não podem exceder três vezes o montante do apoio do FTJ ao abrigo da parte do QFP nem 20 % da
dotação nacional para o FEDER e para o FSE+.

As regiões em transição justa podem aceder a outros financiamentos da UE?

O acesso ao FTJ não limita de modo algum o acesso de uma região a outros fundos da UE, incluindo
os outros fundos da política de coesão (FEDER, FSE+ e Fundo de Coesão).

Além disso, as regiões em transição justa, ou seja, as que foram identificadas nos planos territoriais
de transição justa, têm acesso a dois instrumentos adicionais: um regime especial de transição justa
ao abrigo do InvestEU e um mecanismo específico de crédito ao setor público. Em conjunto, o FTJ e
estes dois instrumentos formam o Mecanismo para uma Transição Justa, uma componente
fundamental do Plano de Investimento do Pacto Ecológico, que visa mobilizar 65 a 75 mil milhões de
EUR (a preços correntes) para ajudar as regiões mais afetadas pela transição a diversificar as suas
economias e os trabalhadores dessas regiões a adaptarem-se às mudanças económicas.

Que taxa de cofinanciamento será aplicada ao FTJ?

A taxa de cofinanciamento dependerá dos territórios em que os investimentos e as ações se devem
concentrar. Será de 85 % para as regiões menos desenvolvidas; 70 % para as regiões em transição;
50 % para as regiões mais desenvolvidas (ou seja, mais elevada do que o FEDER para as regiões em
transição e as regiões mais desenvolvidas).

Quais os exemplos de regiões ou projetos aos quais o FTJ deverá ser afetado? 

O FTJ concederá principalmente subvenções a regiões com um grande número de trabalhadores na
produção de carvão, lenhite, xisto betuminoso e turfa, ou a regiões que acolhem indústrias com
elevadas emissões de gases com efeito de estufa. A título de exemplo, apoiará os trabalhadores no
desenvolvimento das novas aptidões e competências necessárias para o mercado de trabalho, as
PME, microempresas e empresas em fase de arranque, fomentando novas oportunidades económicas
para a criação de emprego nessas regiões. Apoiará ainda os investimentos na transição para as
energias limpas, por exemplo, em matéria de eficiência energética e mobilidade ecológica.

O FTJ apoiará projetos de gás? 

O FTJ não apoiará investimentos relacionados com a produção, transformação, transporte,
distribuição, armazenamento ou combustão de gás ou de outros combustíveis fósseis.

O que é o mecanismo de recompensa ecológica? 

O mecanismo de recompensa ecológica foi acordado pelos colegisladores como um incentivo para que
as regiões em transição justa acelerem a transição para uma economia com impacto neutro no clima.

Os colegisladores acordaram que, até 31 de dezembro de 2024, se forem disponibilizados recursos
financeiros adicionais, estes serão distribuídos pelos Estados-Membros de acordo com a percentagem
atual. No entanto após essa data, a chave de repartição será corrigida através de um coeficiente que
reflita a percentagem de reduções de GEE alcançada por cada Estado-Membro (calculada agregando
as reduções em todas as regiões NUTS 3 do país que beneficia do apoio do FTJ).

Como irá a política de coesão apoiar as zonas rurais?

A política de coesão apoiará o crescimento sustentável e o desenvolvimento equilibrado de todas as
regiões, incluindo as zonas rurais. O apoio destina-se a tornar as zonas rurais atraentes e dinâmicas
enquanto espaços de vida, em termos de crescimento e emprego, mas também dotá-las das
infraestruturas necessárias, das soluções de mobilidade e dos serviços básicos.

No período de programação, a política de coesão para 2021-2027 prestará apoio adicional também às
zonas rurais, sob a forma de investimentos para as transições digital e ecológica. Três quartos do
investimento da política de coesão destinam-se a objetivos políticos que preparam as regiões,
incluindo as zonas rurais, para a dupla transição para uma economia inteligente, digital e moderna e
para uma economia circular com impacto neutro no clima. A política de coesão pós-2020, em
especial no âmbito do seu novo objetivo de política territorial Uma Europa mais próxima dos
cidadãos, continuará a promover investimento de resposta aos desafios locais, através de estratégias
integradas de desenvolvimento territorial e da participação das comunidades locais.

Qual o apoio previsto para as regiões ultraperiféricas?

No âmbito da política de coesão, as regiões ultraperiféricas receberão a taxa de contribuição mais
elevada da União, 85 %. Além disso, as regiões ultraperiféricas beneficiarão de uma dotação



adicional específica de 1,514 mil milhões de EUR (a preços correntes), para ter em conta as suas
especificidades e fazer face aos seus custos adicionais. Deste montante, 1,142 mil milhões de EUR
serão afetados ao abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 372 milhões de
EUR ao abrigo do Fundo Social Europeu Mais (FSE+). A dotação específica adicional pode também
ser utilizada para projetos já concluídos (cláusula de retroatividade) e está isenta dos requisitos de
concentração temática, a fim de proporcionar um nível máximo de flexibilidade às regiões
ultraperiféricas. Excecionalmente, as regiões ultraperiféricas podem utilizar os investimentos do
FEDER para financiar novos aeroportos e as suas infraestruturas, bem como para investimentos
produtivos em empresas locais, independentemente da sua dimensão.

As regiões ultraperiféricas beneficiam igualmente de uma vertente Interreg específica de
316 milhões de EUR (a preços correntes) destinados a reforçar a cooperação entre as regiões
ultraperiféricas e os países terceiros vizinhos, bem como os países e territórios ultramarinos. Esta
vertente específica da cooperação territorial europeia irá estimular os intercâmbios económicos entre
parceiros regionais e o seu desenvolvimento mútuo.

Para mais informações

Comunicado de imprensa — IP/21/3058

 

 

[1] Isto é, entre os fundos da política de coesão, por um lado (Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional – FEDER, Fundo Social Europeu Mais – FSE+, Fundo para uma Transição Justa – FTJ, Fundo
de Coesão), e os fundos no domínio dos assuntos internos (Fundo para o Asilo, a Migração e a
Integração – FAMI, Fundo para a Segurança Interna – FSI, e o Instrumento de Apoio Financeiro à
Gestão das Fronteiras e à Política em matéria de Vistos – IGFV) e o Fundo Europeu dos Assuntos
Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA), por outro.
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