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PARTE I - CONSIDERANDOS 

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição da República 

Portuguesa, o Governo apresentou à Assembleia da República, a Proposta de Lei n.º 

253/XII/4.ª, sobre as Grandes Opções do Plano para 2015, tendo a Comissão 

Parlamentar de Orçamento e Finanças solicitado à Comissão de Assuntos Europeus a 

elaboração de parecer nos termos da alínea a), do nº 1 do artigo 206.º do Regimento 

da Assembleia da República. 

 

A – Grandes Opções do Plano para 2015 

 

1 – A presente Proposta de Lei visa aprovar as Grandes Opções do Plano para 2015, 

enquadradas nas estratégias de consolidação orçamental, de rigor das finanças 

públicas e de desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesas, como 

apresentadas no Programa do XIX Governo Constitucional e nas Grandes Opções do 

Plano para 2014, aprovadas pela Lei n.º 83-B/2013, de 31 de dezembro, que, por sua 

vez, atualizam o disposto nas Grandes Opções do Plano para 2013, aprovadas pela 

Lei n.º 66-A/2012, de 31 de dezembro, e nas Grandes Opções do Plano para 2012-

2015, aprovadas pela Lei n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro. 

 

2 – Tal como é referido na presente Proposta de Lei estas opções visam concretizar 

os compromissos que o Governo assumiu desde o início para com os portugueses, 

criando ainda o enquadramento apropriado ao cumprimento efetivo dos deveres do 

País enquanto Estado-Membro da União Europeia e da área do euro.  

Tendo as orientações estabelecidas para o período 2012-2014 contribuído para a 

conclusão atempada do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, as 

diretrizes propostas para 2015 definem as prioridades para o período pós-Programa, 

dando continuidade ao processo de transformação iniciado em 2011 e assegurando a 

transição para o crescimento económico sustentado e criador de emprego. 
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3 – É, igualmente, mencionado que as Grandes Opções do Plano para 2015 estão 

ancoradas em cinco vetores prioritários, apresentando as iniciativas conducentes à 

transformação estrutural da economia portuguesa, bem como as medidas setoriais 

prioritárias, respeitando o caminho que assegura a sustentabilidade das finanças 

públicas e a promoção contínua das políticas de solidariedade, cidadania, justiça, 

segurança, política externa e de defesa nacional. 

 

Foi ouvido o Conselho Económico e Social. 

 

4 – Por conseguinte, importa, assim, referir que as Grandes Opções do Plano 

definidas pelo Governo para 2015 são as seguintes: 

a) O desafio da mudança: a transformação estrutural da economia portuguesa; 

b) Finanças públicas: desenvolvimentos e estratégia orçamental; 

c) Cidadania, justiça e segurança; 

d) Política externa e de defesa nacional; 

e) O desafio do futuro: medidas setoriais prioritárias. 

 

5 – É indicado que as prioridades de investimento constantes das Grandes Opções do 

Plano para 2015 são contempladas e compatibilizadas no Orçamento do Estado para 

2015. 

 

6 – Quanto ao enquadramento orçamental, é referido que o Governo mantém, como 

princípio prioritário para a condução das políticas, que nenhuma medida com 

implicações financeiras seja decidida sem uma análise quantificada das suas 

consequências no curto, médio e longo prazos e sem a verificação expressa e 

inequívoca da sua compatibilidade com os compromissos internacionais assumidos 

pela República Portuguesa, em particular as obrigações que decorrem do 

enquadramento jurídico da União Europeia, conforme dispostas, nomeadamente, na 

Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto. 
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7 – Por conseguinte, a presente Proposta de Lei, refere que em Portugal, a 

impreparação para os desafios e o incumprimento das regras resultaram na 

acumulação de desequilíbrios macroeconómicos de grande dimensão, impedindo a 

concretização plena dos benefícios da moeda única. Os desequilíbrios estenderam-se 

aos vários domínios da economia, destacando-se um fenómeno de endividamento 

generalizado – Estado, famílias e empresas –, que, por sua vez, se refletiu no 

aumento do endividamento do País face ao resto do mundo.  

 

8 – Importa, deste modo, sublinhar que o Programa de Ajustamento Económico e 

Financeiro (PAEF) de 2011-2014 lançou a correção gradual e articulada dos 

desequilíbrios macroeconómicos e abriu caminho à mudança de regime necessária 

para garantir a plena participação de Portugal na área do euro e na União Europeia. 

 

9 – É, igualmente, mencionado que o financiamento oficial pela União Europeia e pelo 

Fundo Monetário Internacional assegurou o pagamento de salários e pensões, bem 

como a manutenção das funções essenciais do Estado, evitando assim uma situação 

de bancarrota já iminente. Concedeu também o tempo necessário para acumular 

credibilidade e confiança junto dos mercados e dos credores internacionais, evitando 

um ajustamento ainda mais abrupto. O desenho do PAEF, por sua vez, garantiu um 

ajustamento integrado, na medida em que os seus três pilares procuraram responder 

aos desafios centrais da economia portuguesa: 

- Consolidação orçamental para colocar as finanças públicas numa trajetória 

sustentável; 

- Redução dos níveis de endividamento e recuperação da estabilidade financeira; 

- Transformação estrutural dirigida ao aumento de competitividade, à promoção do 

crescimento económico sustentado e à criação de emprego. 

 

10 – Deste modo, é indicado que, em 2014, o esforço de todos os portugueses e a 

determinação reformista do Governo permitiram ultrapassar a situação de emergência 

e recuperar a credibilidade do País. O PAEF não só teve uma conclusão atempada, 
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como uma execução bem-sucedida, conforme sinalizou o Presidente da Comissão 

Europeia, no dia 5 de maio de 2014 – «A maioria dos graves desequilíbrios 

económicos que levaram à crise foi ou está a ser corrigida. As bases para o 

crescimento sustentável foram estabelecidas. E a confiança dos investidores voltou.» 

 

11 – Por conseguinte, é referido que, embora persistam importantes desafios para o 

futuro, da análise dos progressos obtidos nas várias dimensões do ajustamento 

decorre que o balanço dos últimos três anos é positivo. 

 

12 – A presente Proposta de Lei refere, também, que o esforço de consolidação 

orçamental permitiu reduzir o défice para menos de metade, passando de 11,2 % do 

PIB em 2010, para 4,9 % do PIB em 2013 – uma redução de aproximadamente 11 800 

milhões de euros.  

A despesa primária – isto é, a despesa excluindo juros – reduziu-se em cerca de 11 

mil milhões de euros entre 2010 e 2013. Todos os limites quantitativos do Programa 

fixados para o défice e para a dívida foram cumpridos, bem como todos os requisitos 

para o ajustamento estrutural estabelecidos ao abrigo do Tratado sobre Estabilidade, 

Coordenação e Governação na UEM (Tratado Orçamental). 

 

13 – É, igualmente, mencionado que após uma situação de bancarrota iminente em 

2011, o Tesouro concretizou um regresso gradual ao financiamento de mercado. 

Nunca tendo interrompido a emissão de Bilhetes do Tesouro, a recuperação de 

capacidade de financiamento da República começou pela realização de operações de 

troca de dívida e, subsequentemente, pela emissão de dívida a cinco e 10 anos. No 

início de 2014, e após uma consistente melhoria das condições de financiamento em 

mercado secundário, retomaram-se os leilões de Obrigações do Tesouro.  

Consolidaram-se, assim, os passos mais relevantes da estratégia de regresso aos 

mercados. O progresso tem vindo a ser reconhecido pelas principais agências de 

notação financeira. 
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14 – A presente Proposta de Lei indica, igualmente, que a recuperação gradual da 

economia tem sido acompanhada por uma diminuição gradual da taxa de 

desemprego. Com efeito, embora os níveis de desemprego sejam ainda muito 

elevados – simbolizando os custos sociais do ajustamento que ainda se fazem sentir – 

tem-se observado uma tendência de melhoria persistente em vários indicadores do 

mercado de trabalho. A taxa de desemprego global tem, assim, decrescido 

sustentadamente.  

 

15 – É, igualmente, indicado na Proposta de Lei em análise que o período que sucede 

ao triénio do PAEF – o «pós-Programa» – não será marcado pelo mesmo clima de 

emergência e pelo mesmo grau de condicionalidade. Porém, é necessário ter presente 

que Portugal se manterá sob vigilância reforçada por parte das instituições europeias e 

do FMI, ao abrigo dos mecanismos de Post-Programme Surveillance e Post-Program 

Monitoring, respetivamente. 

Para além dos compromissos assumidos no quadro do PAEF, Portugal encontra-se 

igualmente vinculado ao modelo de governação económica da União Europeia, 

nomeadamente às regras de prevenção e correção de desequilíbrios 

macroeconómicos e orçamentais. 

 

16 - O pós-Programa será marcado por uma maior autonomia, de acordo com o 

documento em análise, exigindo assim um sentido de responsabilidade acrescido.  

As reformas empreendidas nos últimos três anos permitiram corrigir os desequilíbrios 

macroeconómicos mais prementes, registar progressos muito significativos em todas 

as dimensões do ajustamento e, mais importante ainda, lançar as bases para um 

crescimento económico sustentado e criador de emprego. Este contexto, por sua vez, 

assegurou a conclusão atempada do PAEF.  

Portugal inicia agora uma nova fase – o pós-Programa – com maior autonomia, mas 

com desafios igualmente importantes pela frente, exigindo assim responsabilidade 

acrescida e determinação reforçada. 
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B – Política Externa 

a) Principais desenvolvimentos e iniciativas no âmbito da União Europeia  
 

1 - É mencionado, na presente Proposta de Lei, que a participação de Portugal no 

processo de construção europeia foi marcada, nos anos mais recentes, pela 

responsabilidade acrescida de cumprir com sucesso o PAEF. Particular atenção 

política foi dada à edificação e à consolidação da União Bancária, constituindo marcos 

fundamentais a entrada em vigor do mecanismo único de supervisão e a adoção, em 

2014, do mecanismo único de resolução bancária.  

 

2 – É, assim, indicado que o debate sobre o aprofundamento da UEM tem sido 

igualmente conduzido em torno da possibilidade de serem instituídos «arranjos 

contratuais», denominados Parcerias para o Crescimento, o Emprego e a 

Competitividade, com o objetivo de facilitar a implementação de reformas estruturais 

com impacto no crescimento e no emprego.  

Neste sentido, Portugal continuará a acompanhar e a apoiar a discussão deste 

mecanismo que pretende, acima de tudo, reforçar a coordenação das políticas 

económicas de forma a garantir a maior convergência no âmbito da UEM. 

 

3 – Neste contexto, a presente Proposta de Lei refere que, no quadro da Política 

Externa da EU, importantes desenvolvimentos estão em curso. Na vizinhança Leste, 

depois de suspensa a assinatura do Acordo de Associação com a Ucrânia e dos 

desenvolvimentos que se seguiram, foi possível, à margem do Conselho Europeu de 

junho de 2014, a assinatura dos Acordos de Associação da UE, não só com a Ucrânia, 

mas também com a Geórgia e a Moldávia, num sinal inequívoco do apoio da UE à 

consolidação daquelas democracias, ao desenvolvimento de reformas económicas e à 

maior integração comercial com a União – um apoio que Portugal subscreveu desde a 

primeira hora.  

As relações da Vizinhança Sul foram igualmente objeto de notável evolução, sendo de 

sublinhar a assinatura da parceria para a Mobilidade entre a UE e Marrocos.  
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4 – É, igualmente, indicado que Portugal continuará a contribuir para a implementação 

da Política Europeia de Vizinhança, quer a Leste quer a Sul. Será concedida especial 

atenção aos parceiros mediterrânicos no apoio da União aos processos de transição 

democrática.  

Sendo o comércio cada vez mais o motor de crescimento e de afirmação nos 

mercados globais, Portugal deverá ativamente continuar a assegurar uma eficaz 

participação no processo de redesenho das regras do comércio internacional e da 

Política Comercial Comum em particular. 

 

5 - De acordo com o texto da presente Proposta de Lei, os aspetos essenciais para o 

país, como a energia, os diversos acordos bilaterais em negociação e as negociações 

multilaterais, os acordos de investimento e a revisão das próprias regras de comércio, 

permitem abrir cada vez mais os mercados à concorrência global e merecem ser 

maximizados para possibilitarem às nossas empresas maximizarem o potencial de 

exportação para outros mercados. 

 

6 – É, ainda, mencionado que na área das políticas internas e setoriais, são de 

destacar os resultados obtidos por Portugal na negociação das emissões de CO2 dos 

veículos automóveis; a manutenção da produção em Portugal, sobretudo nas regiões 

autónomas, do tabaco de tamanho regular, sem prejuízo do reforço de medidas de 

proteção da saúde pública no âmbito da «Diretiva Tabaco»; a melhoria das 

possibilidades de pesca, em condições rentáveis para a frota portuguesa, no acordo 

de pesca UE-Marrocos; e a mobilização dos Ministérios para a redução dos encargos 

administrativos e legislativos das PME. 

 

7 - Portugal continuará, assim, especialmente empenhado no aprofundamento do 

Mercado Único Europeu, com especial destaque para os setores que apresentam 

maior potencial de crescimento, nomeadamente a indústria, a energia, os transportes 

e as telecomunicações, bem como o mercado digital, de acordo com o texto da 

presente Proposta de Lei. 
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8 – É, ainda, referido que na área da justiça e assuntos internos, é de salientar a 

entrada em funcionamento, em 2014, do Sistema de Informação Schengen de 2.ª 

geração (SIS II), cujas negociações se arrastaram por mais de uma década. Portugal 

desempenhou um papel decisivo neste processo, sendo o primeiro Estado a migrar 

para o SIS II. 

 

9 – Importa, ainda, mencionar que, no que respeita à transposição de diretivas e à 

aplicação do direito da UE, não obstante a evidente melhoria nos resultados 

alcançados por Portugal, cumpre reforçar a importância do esforço e empenho de 

todos os intervenientes no exigente e complexo processo de transposição de diretivas. 

Nesse sentido, aprofundar-se-á o processo de acompanhamento político reforçado, 

que pretende ajudar a ultrapassar as dificuldades resultantes de processos de 

transposição de diretivas que exijam adaptações legislativas complexas e com 

impactos significativos. 

 

10 – É, também, referido que no plano da comunicação sobre a UE, a criação do sítio 

«Carreiras internacionais», gerido pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors 

(CIEJD), constituiu um forte contributo para a divulgação de oportunidades de 

emprego e de estágio na UE, Conselho da Europa, Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), Organização das Nações Unidas, NATO e 

também nos Serviços Externos do MNE e de Peritos Nacionais Destacados na UE. 

 

11 – A presente Proposta de Lei menciona, ainda, que também a criação do sítio 

«Oportunidades de Negócio na União Europeia» permitiu agregar informação num 

ponto único, simplificando o acesso das PME à informação sobre contratos públicos 

publicados por Instituições e outros organismos da UE.  

Portugal continuará particularmente empenhado em reforçar a estratégia de 

crescimento e restaurar a relação de confiança entre a UE e os seus cidadãos. A 

revisão intercalar da Estratégia Europa 2020 constitui a oportunidade para afinar 

objetivos e instrumentos, tendo em vista assegurar um crescimento sustentável, 

inclusivo e gerador de emprego. 
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12 – Tal como referido na Proposta de Lei em análise, as questões migratórias 

continuarão a assumir protagonismo, reclamando uma ação decidida da UE em várias 

frentes: do asilo às fronteiras, passando pela mobilidade, atração de talentos e 

integração dos migrantes, sem esquecer o diálogo e cooperação com os países 

terceiros, em particular com os da vizinhança. Do mesmo modo, a luta contra a 

criminalidade organizada e o terrorismo permanecerão como desafios importantes em 

2015, devendo a UE empenhar-se na revisão da Estratégia de Segurança Interna. 

Toda a sua ação será subordinada à promoção dos direitos fundamentais, com 

especial destaque para a proteção dos dados pessoais. 

 

13 – É, igualmente, indicado que em 2015, Portugal irá acompanhar estreitamente o 

novo ciclo institucional na UE, marcado pela nomeação de novos Presidentes da 

Comissão Europeia, do Conselho Europeu e de um novo Alto Representante/Vice-

Presidente, assim como pelos trabalhos da oitava legislatura do Parlamento Europeu. 

Merecerá igualmente uma atenção particular a implementação da agenda estratégica 

da UE. 

 

14 - Portugal prosseguirá, de acordo com a presente Proposta de Lei, uma política 

ativa de promoção da presença de cidadãos nacionais nas instituições e organismos 

da UE, bem como em outras organizações internacionais. Além disso, continuará a 

promover o conhecimento e a disseminação de informação sobre os assuntos mais 

pertinentes da UE, visando estimular uma participação ativa e informada dos cidadãos 

nacionais no projeto de construção europeia 

 

15 – É, igualmente, referido que, em 2015, Portugal continuará empenhado no 

acompanhamento da revisão do Serviço Europeu de Ação Externa, tendo presente o 

convite já dirigido pelo Conselho da UE ao próximo Alto Representante da União 

Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, para analisar o 

progresso obtido e apresentar, o mais tardar até ao final do próximo ano, uma 

avaliação sobre a organização e o funcionamento daquele Serviço.  
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Portugal zelará para que a implementação do Tratado de Lisboa na área da Política 

Externa e de Segurança Comum responda a prioridades nacionais e europeias de 

política externa e permita à UE dotar-se de instrumentos modernos e eficazes para 

emprestar uma coerência acrescida à sua ação e dos seus Estados-Membros, em 

resposta a desafios regionais e globais, assegurando uma maior visibilidade na cena 

internacional. 

 

b)  Principais iniciativas a realizar no âmbito das relações multilaterais  
 

1 – Neste contexto, a presente Proposta refere que Portugal permanecerá 

profundamente empenhado na implementação das prioridades e do roteiro da 

Estratégia Conjunta UE-África para o período 2014-2017, decididos na 4.ª Cimeira UE-

África (Bruxelas, 2 e 3 de abril de 2014), mantendo o seu papel de impulsionador 

deste processo político e estratégico, e contribuindo para a dinamização do diálogo 

político entre a UE e África numa perspetiva pan-africana abrangente. 

 

2 - Portugal empenhar-se-á ativamente na preparação e na participação na cimeira 

com os países latino americanos (Cimeira UE-CELAC), por forma a reforçar os laços 

político-económicos existentes com esta região.  

A política externa portuguesa será também marcada pelo empenho em garantir uma 

participação ativa nas organizações internacionais multilaterais. 

 

3 – Destaca-se ainda, no plano multilateral, a postura ativa de Portugal nas discussões 

de seguimento das Conclusões do «Rio+20», tanto no âmbito da UE, como nos vários 

fora das Nações Unidas que abordam a temática do desenvolvimento sustentável. 

 

C) O desafio do futuro: medidas setoriais prioritárias 

 Fundos europeus estruturais e de investimento – o novo período de 

programação 2014-2020 

- Acordo de Parceria 2014-2020 
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1 – Neste contexto, é referido na presente Proposta de Lei que as Estratégias de 

Desenvolvimento Territorial (implementadas através de Pactos para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial) configuram um contributo muito relevante para 

o reforço da dimensão territorial da Estratégia Europa 2020, constituindo um 

mecanismo que, por um lado, assegura que as especificidades e os diferentes graus 

de desenvolvimento das sub-regiões são devidamente tidos em consideração e que, 

por outro lado, garante a implicação direta das entidades sub-regionais e das 

autoridades regionais e locais no planeamento e na execução dos programas, 

iniciativas e projetos relevantes, conduzindo, por último, a um maior sentido de 

apropriação dos objetivos de desenvolvimento europeus, nacionais e regionais, a 

todos os níveis.  

 

2 – Por conseguinte, é indicado que o Acordo de Parceria entre Portugal e a Comissão 

Europeia, denominado Portugal 2020, adota os princípios de programação da 

Estratégia Europa 2020 e consagra a política de desenvolvimento económico, social, 

ambiental e territorial que estimulará o crescimento e a criação de emprego nos 

próximos anos em Portugal. 

 

3 - As regiões «de convergência» (Norte, Centro, Alentejo e Açores) irão receber 91,4 

% das verbas associadas ao Portugal 2020 (a que acresce a participação que vierem 

a ter no Fundo de Coesão que tem um âmbito nacional).  

Lisboa e Madeira são consideradas «desenvolvidas» pela UE e o Algarve é uma 

região «em transição».  

A capacidade de Portugal para retomar níveis de crescimento agregado e de equidade 

territorial e social que o coloquem numa rota de convergência com os padrões de 

desenvolvimento europeus é fortemente dependente da implementação de estratégias 

que tenham em conta as especificidades territoriais, as quais estão devidamente 

integradas nos programas operacionais do Portugal 2020. 
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- QREN 2007-2013  

 

4 – É mencionado, na presente Proposta de Lei, que o QREN 2007-2013, ainda em 

fase de execução durante o segundo semestre de 2014 e todo o ano de 2015, 

constitui o enquadramento para a aplicação dos fundos oriundos da política de coesão 

da UE, traduzindo-se num investimento europeu de cerca de 21,5 mil milhões de 

euros, a que corresponde um investimento total de cerca de 28,8 mil milhões de euros 

e um financiamento público nacional de 4,5 mil milhões de euros.  

 

5 – É, ainda, referido que o QREN 2007-2013 apresenta uma taxa de execução que 

ultrapassa os 80 % (a 31 de julho de 2014), garantindo-se em 2015 (ano de 

encerramento) a total execução deste Quadro de Referência Estratégica Nacional. 

 

- O novo período de programação 2014-2020  
 

6 - Os fundos europeus estruturais e de investimento têm constituído, nos últimos 29 

anos, o principal instrumento da Política Regional no Portugal Europeu.  

 

7 - Neste âmbito, a preparação da fase de transição do QREN 2007-2013 para o 

Portugal 2020 e, fundamentalmente, o arranque do novo ciclo (que se constitui como 

um modelo inovador de investimento) assumem uma importância central na 

implementação dos objetivos e da estratégia da política definida para Portugal para os 

próximos sete anos.  

 

8 – É, igualmente, indicado que, em 2014, iniciou-se o Novo Período de Programação 

2014-2020 de apoio dos fundos europeus estruturais e de investimento, ciclo esse que 

estará em fase plena de operacionalização e de execução em 2015.  

A programação do ciclo financeiro iniciado em 2014 constitui um desafio e uma 

oportunidade. Um desafio, porque é imperativo que os fundos europeus estruturais e 

de investimento desempenhem um papel crucial na superação dos constrangimentos 

com que Portugal está confrontado. Uma oportunidade, porque o volume de  



 

Comissão de Assuntos Europeus 

15 

 

investimento disponível deverá traduzir-se numa componente inquestionável da 

mudança de trajetória de desenvolvimento que importa concretizar em Portugal. 

9 - Assim, as políticas públicas, nomeadamente as cofinanciadas pelos fundos 

europeus estruturais e de investimento, estão concentradas na promoção do 

crescimento e do emprego, visando a redução da pobreza e a correção de 

desequilíbrios existentes.  

 

10 – Neste contexto, importa referir que a aplicação dos fundos europeus estruturais e 

de investimento encontra-se organizada em quatro domínios temáticos:  

(i) competitividade e internacionalização;  

(ii) inclusão social e emprego;  

(iii) capital humano; e  

(iv) sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, que consideram também os 

domínios transversais relativos à reforma da Administração Pública e à territorialização 

das intervenções.  

 

11 – A presente Proposta de Lei refere, deste modo, que as prioridades de intervenção 

dos fundos europeus estruturais e de investimento do período 2014-2020 decorrem de 

uma análise rigorosa dos principais constrangimentos e potencialidades que se 

colocam a Portugal, às regiões e aos cidadãos portugueses. 

 

12 – Assim, no domínio da competitividade e internacionalização, a atuação incide em: 

(i) incentivos diretos ao investimento empresarial - sobretudo em I&I (investigação e 

inovação) e qualificação de PME, focalizados em estratégias de internacionalização 

(incluindo por via de instrumentos financeiros destinados a PME);  

(ii) apoios indiretos ao investimento empresarial, para a capacitação das empresas 

para o prosseguimento de estratégias de negócio mais avançadas;  

(iii) apoios ao empreendedorismo qualificado e criativo e potenciação das 

oportunidades de negócio mais dinâmicas e em domínios de inovação (incluindo por 

via de instrumentos financeiros destinados a PME);  
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(iv) apoios à produção e difusão de conhecimento científico e tecnológico, promovendo 

as ligações internacionais dos sistemas nacional e regionais de I&I, assim como a 

transferência de conhecimento e tecnologia entre empresas, centros de I&D 

(investigação e Desenvolvimento) e o ensino superior;  

(v) apoios à formação empresarial para capacitar os recursos humanos das empresas 

para os processos de inovação e internacionalização;  

(vi) investimentos em infraestruturas de transporte, focalizados na redução do tempo e 

custo de transporte para as empresas, sobretudo no âmbito da conetividade 

internacional; e  

(vii) apoios à modernização administrativa e capacitação da Administração Pública, 

visando a redução dos custos públicos de contexto. 

 

13 - Quanto ao domínio da inclusão social e emprego, é referido que o apoio europeu 

concentra-se nos seguintes instrumentos de política:  

(i) qualificação dos ativos para o desenvolvimento de competências certificadas para o 

mercado de trabalho;  

(ii) transição entre situações de inatividade ou entre o desemprego e o emprego, assim 

como a criação líquida de emprego e a manutenção no mercado de trabalho;  

(iii) consolidação e requalificação da rede de equipamentos e serviços coletivos;  

(iv) intervenções específicas a favor de territórios ou grupos alvo em que as situações 

ou os riscos de pobreza são cumulativas com as de exclusão social;  

(v) promoção da igualdade de género, não discriminação e acessibilidade; e  

(vi) combate ao insucesso e abandono escolar precoce. 

 

14 - No denominado domínio do capital humano, concretizam-se intervenções diretas 

de:  

(i) redução do abandono escolar e de promoção do sucesso educativo;  

(ii) promoção de ofertas formativas profissionalizantes para jovens;  
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(iii) intervenção na ação social escolar (nos ensinos básico, secundário e superior); e 

(iv) oferta de formações de nível superior.  

 

15 - A resposta aos principais constrangimentos no domínio sustentabilidade e 

eficiência no uso de recursos, estrutura-se em três vetores basilares para a 

mobilização dos fundos europeus estruturais e de investimento:  

(i) a transição para uma economia de baixo carbono, associada, principalmente, à 

promoção da eficiência energética e à produção e distribuição de energias renováveis;  

(ii) a prevenção de riscos e adaptação às alterações climáticas; e  

(iii) a proteção do ambiente e a promoção da eficiência de recursos, estruturada em 

torno das áreas de intervenção de gestão de resíduos, de gestão da água (ciclo 

urbano da água e gestão dos recursos hídricos), de gestão, conservação e valorização 

da biodiversidade, de recuperação de passivos ambientais e de qualificação do 

ambiente urbano. 

 

16 – Por último, referir que o modelo de governação do Acordo de Parceria e dos 

programas operacionais 2014-2020, bem como a respetiva arquitetura institucional, 

subordinam-se a quatro objetivos:  

- a simplificação do modelo de governação, privilegiando, por um lado, a segregação 

das responsabilidades e dos suportes institucionais para o exercício das funções de 

orientação política e técnica, e valorizando, por outro lado, o envolvimento dos 

parceiros;  

- a orientação para resultados, concretizada através da valorização dos resultados nas 

decisões de financiamentos e a sua avaliação e consequências daí decorrentes nos 

pagamentos de saldo final dos projetos;  

- o estabelecimento de regras comuns para o financiamento, que não só assegurem 

condições de equidade e de transparência, mas, também, a competição entre 

beneficiários; e  

- a simplificação do acesso dos beneficiários ao financiamento e a redução dos 

respetivos custos administrativos.  
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17 - O Acordo de Parceria entre o Governo Português e a Comissão Europeia foi 

aprovado em julho de 2014, sucedendo-se-lhe a aprovação dos programas 

operacionais e o arranque do novo ciclo no último trimestre de 2014. 

 

 

PARTE II - OPINIÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER 

 

O signatário do presente relatório exime-se, neste sede, de manifestar a sua opinião 

política sobre a Proposta de Lei nº 253/XII/4.ª, a qual é, de resto, de “elaboração 

facultativa” nos termos do n.º 3 do artigo 137.º do Regimento de Assembleia da 

República, reservando o seu Grupo Parlamentar a sua posição para o debate em 

Plenário. 

 

 

PARTE III - CONCLUSÕES 

 

1 – A Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças solicitou à Comissão de 

Assuntos Europeus a elaboração de parecer nos termos da alínea a), do n.º 1 do 

artigo 206.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

2 - Este parecer não tem uma apreciação política, mas antes opta por fazer uma 

apresentação sucinta das matérias do seu âmbito de competência.  

 

3 - A Proposta de Lei em causa, e que foi analisada por esta Comissão nas matérias 

do seu âmbito de competência, reflete a posição do Governo dentro do atual contexto 

europeu, tendo em vista a resolução da crise económica e financeira e o reforço da 

união económica e monetária, sublinhando que “estas opções visam concretizar os 

compromissos que o Governo assumiu desde o início para com os portugueses, 

criando ainda o enquadramento apropriado ao cumprimento efetivo dos deveres do 

País enquanto Estado-Membro da União Europeia e da área do euro.” 
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PARTE IV – PARECER 

 

Face ao exposto a Comissão de Assuntos Europeus considera que o presente parecer 

se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e 

Finanças e que a Proposta de Lei nº 253/XII/4.ª, Grandes Opções do Plano para 2015, 

na parte referente às questões do âmbito desta Comissão, reúne os requisitos 

constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em Plenário. 

 

 

Palácio de S. Bento, 28 de outubro de 2014 

 

 

O Deputado Autor do Parecer 

(Carlos São Martinho) 

 

O Presidente da Comissão 

(Paulo Mota Pinto) 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

      


