
Política estrutural 2014-2020: proposta de regulamento 
relativo a todos os instrumentos estruturais da UE 

Resumo para o cidadão  
 

O QUE ESTÁ EM CAUSA? 

Nas suas propostas para o quadro financeiro 2014-2020 (apresentado em Junho de 2011), a 
Comissão Europeia: 

• decidiu que a política de coesão, o desenvolvimento rural e a política marítima e das pescas 
devem continuar a ser elementos essenciais do pacote financeiro para 2014-2020, uma vez 
que são cruciais para a aplicação da estratégia Europa 2020;   

• propôs que os fundos estruturais se centrem num número mais limitado de prioridades 
directamente associadas à estratégia Europa 2020: orientação para os resultados,  
monitorização dos progressos e simplificação dos procedimentos. 

A Comissão apresenta agora uma proposta e regulamento que abrange todos os instrumentos de 
financiamento das políticas estruturais. 

• A primeira parte da proposta define regras comuns para gerir o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão, o 
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e o Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas (EMFF). O objectivo é aumentar a coerência entre os 
instrumentos, favorecer sinergias e obter um maior impacto. 

•  A segunda parte define regras comuns para gerir os três principais fundos utilizados para 
realizar os objectivos da política de coesão:  o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo de Coesão. 

QUEM BENEFICIARÁ E COMO? 

• Todos os países e regiões da UE beneficiarão das medidas tomadas no quadro das políticas 
estruturais. O montante das ajudas dependerá do nível de desenvolvimento das regiões (PIB 
per capita)  

PORQUÊ UMA ACÇÃO A NÍVEL DA UE? 

• Os programas estruturais põem em prática as prioridades estabelecidas a nível da UE nos 
seus países e regiões. Para a realização dos objectivos europeus é essencial a participação 
de todos os níveis administrativos.  

• A política de coesão proporciona bens públicos europeus essenciais que permitem às 
regiões e aos países da UE concentrar os seus recursos na melhoria da coesão económica, 
social e territorial e na realização dos objectivos da estratégia Europa 2020. 

• Os países da UE são interdependentes. A política de coesão reforça as relações entre as 
regiões mais e menos avançadas  e maximiza o impacto positivo dos centros de crescimento 
nas regiões limítrofes. 

O QUE IRÁ MUDAR CONCRETAMENTE? 

 
• A proposta visa aumentar a eficácia e a eficiência dos instrumentos estruturais, o que é 

particularmente importante no clima económico e financeiro actual. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm


• Um quadro estratégico comum para o FEDER, o FSE, o Fundo de Coesão, o FEADER e o 
EMFF garantirá uma utilização integrada dos fundos, tendo em vista a realização dos 
objectivos comuns. 

• A Comissão celebrará com cada um dos países da UE um contrato de parceria que define as 
obrigações de cada país relativamente à realização dos objectivos europeus. 

• Antes do desembolso das verbas, as autoridades deverão comprovar que dispõem de um 
quadro estratégico, regulamentar e institucional capaz de garantir uma utilização eficiente 
dos recursos. A disponibilização de verbas adicionais dependerá do desempenho. Serão 
tomadas medidas para garantir que a eficácia dos fundos não é prejudicada por medidas 
orçamentais inadequadas. 

• Na medida do possível, os procedimentos serão simplificados e informatizados. Os critérios 
para a obtenção de financiamento da UE serão harmonizados. Esta medida contribuirá para 
a redução de custos. 

PARA QUANDO ESTÁ PREVISTA A ENTRADA EM VIGOR DA PROPOSTA? 

 

• A proposta da Comissão será discutida com os governos da UE e o Parlamento Europeu e 
deverá entrar em vigor em 2013. 
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