
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER)  2014-2020: proposta de regulamento 

Resumo para o cidadão  
 

O QUE ESTÁ EM CAUSA? 

• Existem grandes disparidades entre os países da UE em termos de desenvolvimento (PIB 
per capita), produtividade e emprego. Uma das finalidades da UE é reduzir essas 
disparidades. 

• O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) é a principal fonte de 
financiamento da UE para alcançar esse objectivo. Visa reduzir os principais desequilíbrios 
regionais através do apoio ao desenvolvimento e ao ajustamento estrutural nas economias 
regionais, nomeadamente a reconversão das regiões industriais em declínio e as regiões 
menos desenvolvidas. 

• O FEDER integra-se na política de coesão da UE, que continua a ser um elemento essencial 
do quadro financeiro da UE para 2014-2020 proposto pela Comissão. O financiamento 
disponibilizado pela UE para o efeito será, assim, substancial. 

• A proposta de regulamento relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional para o 
período de 2014-2020 define o âmbito de aplicação do fundo e as prioridades de 
investimento para os programas de desenvolvimento regionais. 

QUEM BENEFICIARÁ E COMO? 

• Todas as regiões europeias receberão financiamentos do FEDER. As autoridades nacionais 
e regionais elaborarão os seus próprios programas de desenvolvimento e seleccionarão os 
projectos a financiar.  

PORQUÊ UMA ACÇÃO A NÍVEL DA UE? 

• Os objectivos ambiciosos estabelecidos a nível da UE, como os  objectivos Europa 2020 , só 
podem ser alcançados se puderem ser transpostos para objectivos nacionais e regionais. O 
financiamento do FEDER ajuda as regiões a converter estes objectivos em medidas 
concretas.  

O QUE IRÁ MUDAR CONCRETAMENTE? 

• Ao abrigo da proposta, as regiões deverão centrar o apoio do FEDER num número limitado 
de objectivos em sintonia com a estratégia Europa 2020. 

• Se a proposta for aprovada, o FEDER canalizará os recursos para a eficiência energética e 
as energias renováveis, a inovação e o apoio às PME, atribuindo, pelo menos, 80% do apoio 
às regiões mais desenvolvidas e 50% às regiões menos desenvolvidas. Estão previsto 
montantes mínimos para investimentos na eficiência energética e nas energias renováveis 
em todas as regiões. 

• Os projectos em determinados domínios como o fabrico, a transformação e a 
comercialização do tabaco ou dos produtos do tabaco ou o encerramento das centrais 
nucleares não poderão receber ajudas do FEDER. 

• As cidades e o desenvolvimento urbano poderão beneficiar de ajudas do FEDER.  Ao abrigo 
da proposta foram afectados fundos a medidas de desenvolvimento urbano integrado e 

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


sustentável, bem como à criação de uma plataforma de desenvolvimento urbano para a 
promoção do intercâmbio entre  cidades. 

PARA QUANDO ESTÁ PREVISTA A ENTRADA EM VIGOR DA PROPOSTA? 

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