COMISSÃO
EUROPEIA

Bruxelas, 21.9.2020
C(2020) 6543 final

DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO
de 21.9.2020
que altera a Decisão de Execução C(2014) 9788, que aprova determinados elementos do
programa operacional «Capital Humano» para apoio do Fundo Social Europeu a título
do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego para as regiões do Alentejo,
Centro e Norte em PortugalCCI 2014PT05SFOP001

(APENAS FAZ FÉ O TEXTO EM LÍNGUA PORTUGUESA)
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DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO
de 21.9.2020
que altera a Decisão de Execução C(2014) 9788, que aprova determinados elementos do
programa operacional «Capital Humano» para apoio do Fundo Social Europeu a título
do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego para as regiões do Alentejo,
Centro e Norte em Portugal
CCI 2014PT05SFOP001

(APENAS FAZ FÉ O TEXTO EM LÍNGUA PORTUGUESA)

A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 17 de dezembro de 2013, que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e
das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo
Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n.º
1083/2006 do Conselho1, nomeadamente o artigo 96.º, n.º 10,
Após consulta do Comité do FSE,
Considerando o seguinte:

PT

(1)

Por meio da Decisão de Execução C(2014) 9788 da Comissão, com a última redação
que lhe foi dada pela Decisão de Execução C(2018) 8168 da Comissão, foram
aprovados determinados elementos do programa operacional «Capital Humano» para o
apoio do Fundo Social Europeu (FSE) a título do objetivo de Investimento no
Crescimento e no Emprego para a regiões do Alentejo, Centro e Norte em Portugal.

(2)

Em 28 de agosto de 2020, Portugal apresentou, pelo sistema eletrónico de intercâmbio
de dados da Comissão, um pedido de alteração do programa operacional. O pedido foi
acompanhado de um programa operacional revisto, no qual Portugal propôs uma
alteração dos elementos do programa operacional referidos em alínea a), alínea b),
subalíneas i), ii), iii), iv) e v), alínea c), subalíneas ii), iii) e iv) e alínea d) do n.º 2,
primeiro parágrafo, artigo 96.º, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, todos sob reserva
da Decisão de Execução C(2014) 9788.

(3)

Nos termos do artigo 25.º-A, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, Portugal
solicita a aplicação de uma taxa de cofinanciamento de 100 % às despesas declaradas
nos pedidos de pagamento durante o exercício contabilístico que teve início em 1 de
julho de 2020 e termo em 30 de junho de 2021 relativamente a todos os eixos
prioritários deste programa operacional.
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(4)

Nos termos do artigo 25.º-A, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, Portugal
solicita a transferência dos recursos disponíveis para a programação do ano de 2020 do
FEDER para o FSE do programa operacional «Assistência Técnica» (número CCI:
2014PT16RFTA001), e do Fundo de Coesão para o FSE dos programas operacionais
«Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos» (número CCI:
2014PT16CFOP001) e «Competitividade e Internacionalização» (número CCI:
2014PT16M3OP001) para este programa operacional. A transferência de recursos não
inclui uma alteração na atribuição por categoria de regiões.

(5)

A alteração ao programa operacional consiste principalmente na transferência líquida
de EUR 20 900 000 do FEDER para o FSE do programa operacional «Assistência
Técnica» (número CCI: 2014PT16RFTA001), EUR 50 000 000 do Fundo de Coesão
para o FSE do programa operacional «Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
Recursos» (número CCI: 2014PT16CFOP001) e EUR 30 691 940 do Fundo de
Coesão para o FSE do programa operacional «Competitividade e Internacionalização»
(número CCI: 2014PT16M3OP001) para as regiões menos desenvolvidas do Alentejo,
Centro e Norte, alargando ao mesmo tempo o apoio do programa para a região de
transição do Algarve e a região mais desenvolvida de Lisboa ao abrigo do eixo
prioritário 4 "Qualidade e inovação do sistema de educação e formação". Além disso,
há uma reafectação de EUR 10 000 000 do eixo prioritário 5 "Assistência Técnica"
para o eixo prioritário 4 e de EUR 10 000 000 para o eixo prioritário 1 "Promoção do
sucesso educativo, do combate ao abandono escolar precoce e reforço das
qualificações dos jovens e da sua empregabilidade". A alteração permite uma
reafectação interna de recursos no âmbito do eixo prioritário 2 "Reforço do ensino
superior e da formação avançada" para apoiar as Competências 4 pós-COVID no
Ensino Superior como nova medida elegível. A alteração consiste também na
definição de novos indicadores relacionados com a COVID e na revisão dos
indicadores financeiros do programa, de realização, de resultados, dos indicadores
específicos dos resultados e das metas do quadro de desempenho.

(6)

Em conformidade com o artigo 30.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, o
pedido de alteração do programa operacional é devidamente justificado pela resposta
ao surto de COVI-19 e nomeadamente pelo apoio ao Plano Português para a Transição
Digital na Escola. Estabelece o impacto esperado das alterações ao programa na
realização da estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo e dos objetivos específicos definidos no programa, tendo em conta o
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e o Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento
Europeu e do Conselho2, e os princípios horizontais referidos nos artigos 5.º, 7.º e 8.º
do Regulamento (UE) n.º 1303/2013.

(7)

Nos termos do artigo 110.º, n.º 2, alínea e), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, o
comité de acompanhamento, por procedimento escrito em 28 de julho de 2020,
analisou e aprovou a proposta de alteração do programa operacional, tendo em conta o
texto da versão revista do programa operacional e o seu plano de financiamento.

(8)

A Comissão avaliou o programa operacional revisto e não fez observações nos termos
do artigo 30.º, n.º 2, segunda frase, do primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) n.º
1303/2013.

2

Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013,
relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do Conselho, JO L
347 de 20.12.2013, p. 470.
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(9)

Os elementos alterados do programa operacional revisto submetidos à aprovação da
Comissão nos termos do artigo 96.º, n.º 10, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013
devem, por conseguinte, ser aprovados.

(10)

A Decisão de Execução C(2014) 9788 deve, por conseguinte, ser alterada em
conformidade,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:
Artigo 1.º
A Decisão de Execução C(2014) 9788 passa a ter a seguinte redação:
1.

O título é substituído pelo seguinte:
“Decisão de Execução C(2014) 9788 da Comissão que aprova determinados
elementos do programa operacional «Capital Humano» para o apoio do Fundo Social
Europeu a título do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego para as
regiões do Alentejo, Centro, Norte, Algarve e Lisboa em Portugal”.

2.

no artigo 1.º, o proémio passa a ter a seguinte redação:
«Os seguintes elementos do programa operacional “Capital Humano” para o apoio
do FSE a título do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego para as
regiões Alentejo, Centro e Norte em Portugal para o período compreendido entre 1
de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020, apresentado na sua versão definitiva
em 17 de Novembro de 2014, com a última redação que lhe foi dada pela versão
revista do programa operacional apresentada na sua versão definitiva em 28 de
agosto de 2020, são aprovados:»;

3.

no artigo 4.º, n.º 2, passa a ter a seguinte redação:
“2. A dotação financeira total para o programa operacional é fixada em 3 197 424
040 EUR, a financiar pelas seguintes rubricas orçamentais específicas em
conformidade com a nomenclatura do orçamento geral da União Europeia para 2014:
04 02 60: 3 138 445 270 EUR (FSE – Regiões menos desenvolvidas);
04 02 61: 10 541 848 EUR (FSE – Regiões em transição);
04 02 62: 48 436 922 EUR (FSE – Regiões mais desenvolvidas).”;

PT

4.

O anexo I é substituído pelo texto constante do Anexo I da presente decisão;

5.

O anexo II é substituído pelo texto constante do Anexo II da presente decisão.
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Artigo 2.º
Os destinatários da presente decisão é a República Portuguesa.
Feito em Bruxelas, em 21.9.2020

Pela Comissão
Nicolas SCHMIT
Membro da Comissão

PT
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ANEXO II
“ANEXO II

Quadro 18a: Plano de financiamento
Eixo
prioritário

Fundo

Categoria de
região

Base de cálculo
do apoio da
União

Apoio da
União

Contrapartida
nacional

(Custo total
elegível ou
contribuição
pública elegível)

(a)

(b) = (c) + (d

Repartição indicativa da
contrapartida nacional

Financiamento
público
nacional
(c )

Financiamento
total

Taxa de
cofinanciamento

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e) (2)

Financiamento
privado
nacional

Taxa de
cofinanciamento de
100% para o
exercício
contabilístico de
2020-2021 (3)

Contribuições
do BEI

Dotação principal

Reserva de desempenho

(g)
Apoio da União
(h) = (a) - (j)

(d) (1)

Contrapartida
nacional

Apoio da
União

Contrapartida
nacional

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j) /
(a)

Montante da reserva de
desempenho
proporcionalmente ao
apoio total da União

(l) = (j) / (a) * 100

1

FSE

Menos
desenvolvidas

Público

1,714,000,000

302,470,589.00

302,470,589

0

2,016,470,589.00

84.9999999678%



1,612,760,000.00

284,604,707.00

101,240,000

17,865,882.00

5.91%

2

FSE

Menos
desenvolvidas

Público

522,000,000

92,117,648.00

92,117,648

0

614,117,648.00

84.9999998697%



485,680,000.00

85,708,236.00

36,320,000

6,409,412.00

6.96%

3

FSE

Menos
desenvolvidas

Público

719,000,000

126,882,353.00

126,882,353

0

845,882,353.00

84.9999999941%



677,360,000.00

119,534,118.00

41,640,000

7,348,235.00

5.79%

4

FSE

Menos
desenvolvidas

Público

152,613,170

26,931,736.00

26,931,736

0

179,544,906.00

84.9999999443%



146,063,244.00

25,775,867.00

6,549,926

1,155,869.00

4.29%

4

FSE

Transitção

Público

10,541,848

2,635,462.00

2,635,462

0

13,177,310.00

80.0000000000%



10,541,848.00

2,635,462.00

0

0.00

0.00%

4

FSE

Mais
desenvolvidas

Público

48,436,922

48,436,922.00

48,436,922

0

96,873,844.00

50.0000000000%



48,436,922.00

48,436,922.00

0

0.00

0.00%

5

FSE

Menos
desenvolvidas

Público

30,832,100

5,440,959.00

5,440,959

0

36,273,059.00

84.9999995865%



30,832,100.00

5,440,959.00

Total

FSE

Menos

3,138,445,270

553,843,285.00

553,843,285

0

3,692,288,555.00

84.9999999526%

2,952,695,344.00

521,063,887.00

185,749,926

32,779,398.00

5.92%

1

Eixo
prioritário

Fundo

Categoria de
região

Base de cálculo
do apoio da
União

Apoio da
União

Contrapartida
nacional

(Custo total
elegível ou
contribuição
pública elegível)

(a)

(b) = (c) + (d

Repartição indicativa da
contrapartida nacional

Financiamento
público
nacional

Financiamento
privado
nacional

(c )

(d) (1)

Financiamento
total

Taxa de
cofinanciamento

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e) (2)

Taxa de
cofinanciamento de
100% para o
exercício
contabilístico de
2020-2021 (3)

Contribuições
do BEI

Dotação principal

Reserva de desempenho

(g)
Apoio da União
(h) = (a) - (j)

Contrapartida
nacional

Apoio da
União

Contrapartida
nacional

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j) /
(a)

Montante da reserva de
desempenho
proporcionalmente ao
apoio total da União

(l) = (j) / (a) * 100

desenvolvidas
Total

FSE

Transição

10,541,848

2,635,462.00

2,635,462

0

13,177,310.00

80.0000000000%

10,541,848.00

2,635,462.00

0

0.00

0.00%

Total

FSE

Mais
desenvolvidas

48,436,922

48,436,922.00

48,436,922

0

96,873,844.00

50.0000000000%

48,436,922.00

48,436,922.00

0

0.00

0.00%

3,197,424,040

604,915,669.00

604,915,669

0

3,802,339,709.00

84.0909620051%

3,011,674,114.00

572,136,271.00

185,749,926

32,779,398.00

Total
geral

0

(1) A preencher só quando os eixos prioritários são expressos em custos totais.
(2). Esta taxa pode ser arredondada para o número inteiro mais próximo no quadro. A taxa exata utilizada para o reembolso das despesas é o rácio (f).
(3) Ao assinalar a quadrícula, o Estado-Membro solicita a aplicação, nos termos do artigo 25.º-A, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, de uma taxa de cofinanciamento de 100 % das despesas declaradas nos pedidos de
pagamento durante o exercício contabilístico com início em 1 de julho de 2020 e termo em 30 de junho de 2021, para todos / alguns dos eixos prioritários do programa operacional.”
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