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1. DESAFIOS DA COESÃO TERRITORIAL
CONTRIBUTOS DO MCT PARA OS QUATRO DOMÍNIOS DO PROGRAMA DO GOVERNO

DEMOGRAFIA

Diminuir as assimetrias regionais
reforçando a Coesão Territorial de
forma transversal e integrada

Aumentar a qualidade de vida dos cidadãos e
criar um ambiente favorável ao investimento

DESIGUALDADES

Assegurar uma rede de serviços de
interesse geral mais equilibrada e
ajustada ao tecido social e económico

Garantir o acesso e a acessibilidade aos
serviços, criando dinâmicas e maior
proximidade
Inclusão Social; Empreendedorismo Social

ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

Mobilizar os atores para novos desafios
societais, reforçando a intervenção
integrada no território urbano e rural

Cidades sustentáveis e resilientes
Mobilidade + flexível
Descarbonização da economia

SOCIEDADE DIGITAL,
CRIATIVIDADE,
INOVAÇÃO

Articular o conhecimento com os
recursos existentes no território,
reforçando os ecossistemas de
inovação

Diversificar e qualificar o tecido produtivo
industrial
Valorizar o potencial endógeno
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1. DESAFIOS DA COESÃO TERRITORIAL
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2. ESTRATÉGIA PARA A COESÃO TERRITORIAL

A Estratégia da Coesão Territorial promove:
O desenvolvimento equilibrado dos territórios, reduzindo as assimetrias regionais,
promovendo a coesão e o reforço da competitividade dos territórios e conferindo mais
coerência quer às políticas regionais, quer às políticas sectoriais que têm impacto territorial.

A cooperação territorial na dimensão transfronteiriça, transnacional e inter-regional.
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2. ESTRATÉGIA PARA A COESÃO TERRITORIAL
Dimensão
Estratégica

Estratégia de Desenvolvimento
Regional

•

Política de cidades

•

Relação territorial e funcional rural/urbano

•

Consolidar corredores interurbanos que
polarizam territórios rurais

“Dar voz ao
território”

Estratégia de Valorização do
Interior
Atualizar, implementar e monitorizar o PVI e o
PRPI (prioridades, novas medidas e iniciativas
integradas territorializadas)
•
•
•
•

Valorizar os recursos endógenos e a
capacidade empresarial do Interior
Promover a cooperação transfronteiriça para
internacionalização de bens e serviços
Captar Investimento e fixar Pessoas no Interior
Tornar os Territórios do Interior mais
competitivos
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2. ESTRATÉGIA PARA A COESÃO TERRITORIAL
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2.1. Estratégia de
Desenvolvimento
Regional
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2.1. Estratégia de Desenvolvimento Regional

Atribuir funções claras
aos grandes polos
metropolitanos, cidades
médias e pequenos
polos
Subsistemas territoriais a
valorizar (PNPOT)

ESPAÇO
RURALURBANO

Valorizar o território
onde ocorre forte
intensidade de trocas e
interações em territórios
que têm demonstrado
mais resiliência em
contexto de crise
Subsistemas territoriais a
consolidar (PNPOT)

POLARIZAÇÃO DE
TERRITÓRIOS
RURAIS

POLITICA
DE
CIDADES

Promover a criação de
redes estruturantes para
a competitividade e
articulação dos
territórios

ESPAÇO RURALURBANO

POLÍTICA DE
CIDADES

O que fazer?

POLARIZAÇÃO
DE
TERRITÓRIOS
RURAIS

Reforçar os corredores de
polaridade entre centros
urbanos de pequena e
média dimensão nos
territórios não litoralizados
e fronteiriços
Valorizar as potencialidades
endógenas e as suas
cadeias de valor
Subsistemas territoriais a
consolidar e estruturar
(PNPOT)
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2.1. Estratégia de Desenvolvimento Regional
Próximos passos:

1.
A criação de Think Tanks de Política de
Desenvolvimento Regional, congregando o
conhecimento da Academia, da
Administração Central, das CCDR, das
Autarquias Locais, dos espaços de
Planeamento e Prospetiva e de um grupo
de personalidades que em função da
natureza do tema;

Março 2020

2.
Integrar os contributos das estratégias
regionais, e identificar um conjunto de
intervenções estruturantes supra
municipais, capazes de alavancar (em linha
com as opções nacionais) ações
emblemáticas no território, com particular
impacto nos domínios da coesão;

Março 2020

3.
Definir uma rede territorial com articulação
e suporte na lógica funcional dos centros
urbanos do interior e do litoral, que
assegure a promoção de um
desenvolvimento territorial policêntrico e
equilibrado, só possível na articulação entre
soluções de mobilidade e novas formas de
provisão;

maio 2020
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2.2. Estratégia de Valorização do Interior
ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Valorização do Interior

Centrada em projetos de sucesso e com nível de
capacitação
validado;
Canalização
de
investimento objetivada em regiões com
recursos endógenos potencializáveis através de
tecnologia e inovação e garantidamente
industrializáveis; Otimização e escalonamento
da capacidade produtiva instalada através da
criação de emprego altamente qualificado para
atração e fixação de pessoas, favorecendo
iniciativas transversais e multissetoriais, tal
como preconizado no Programa de Valorização
do Interior (PVI).

Cooperação territorial

Aposta na cooperação territorial transfronteiriça,
transnacional e inter-regional com o objetivo de
reforçar a coesão territorial, através da
implementação de projetos conjuntos, da gestão
otimizada de infraestruturas e equipamentos
partilhados e da mobilização de múltiplos parceiros.
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2.3. Dimensão de articulação

MCT Þ Facilitador na integração de políticas públicas

Plataforma multinível e multi Coesão

+
qualidade de
vida aos
cidadãos

+
investimento
PARCERIAS TERRITORIAIS
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2.4. Dimensão de racionalidade
Subsistemas
territoriais a
valorizar
(PNPOT)

Reagregação de
instrumentos
em medidas de
política

+ CO3SO
AMBIENTE

+ CO3SO
INCLUSÃO
SOCIAL

POLÍTICA DE
CIDADES

Rede urbana
de média
dimensão não
urbana

Subsistemas
territoriais a
consolidar e
estruturar
(PNPOT)

ESPAÇO
RURAL
URBANO

POLARIZAÇÃO
DE TERR.
RURAIS

Eficiência
Energética

Descarbonização

+ CO3SO Imigrantes
+ CO3SO Transporte flexível

+ CO3SO Saúde próxima
+ CO3SO

+ CO3SO Transporte flexível

PROXIMIDADE

+ CO3SO Serviço público próximo
+ CO3SO Emprego
+ CO3SO Competitividade

Trabalhar no Interior
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3. PROGRAMA DE AÇÃO - Dimensão de operacionalidade
MEDIDA

Aceleração do PT2020 Regional

Programa + CO3SO Competitividade
Programa + Coeso Emprego
Programa + CO3SO Conhecimento
Programa + CO3SO Digital
Programa + CO3SO Conhecimento
Programa + CO3SO Digital
Programa + CO3SO Competitividade
Programa + CO3SO Inovação Social
Programa + CO3SO Turismo
Programa + CO3SO Recursos Naturais
Programa + CO3SO Fronteira
Programa + CO3SO Cooperação de Futuro
Programa + CO3SO Investimento
Programa + CO3SO Competitividade
Programa + CO3SO Emprego
Programa + CO3SO Benefícios
Programa + CO3SO Competitividade
Programa + CO3SO Proximidade
Programa + CO3SO Informação
Programa + CO3SO Projetos Integrados

Plataforma Informática

INTERVENÇÃO

Medidas de acompanhamento;
Overbooking;
Revisão do desempenho e reprogramação
Simplificação operacional.
Envolvimento das diferentes áreas de governação e
dos agentes presentes no território, centrado em
iniciativas multissetoriais, no âmbito dos subsistemas
territoriais a valorizar.
Envolvimento das diferentes áreas de governação e
dos agentes presentes no território, centrado em
iniciativas multissetoriais, que integram conjuntos de
medidas, organizadas por áreas temáticas (+ CO3SO)
e/ou por territórios considerados de intervenção
prioritária
Identificação das regiões com recursos endógenos
potencializáveis através de tecnologia e inovação e
garantidamente industrializáveis, e/ou projetos de
sucesso existentes nos territórios
Abertura de Avisos em continuo com incidência nos
territórios do interior – 426 M€

Incentivos às empresas e famílias

OBJETIVO
Taxa de execução de 50% nos POR no final de 2020 - e compromisso de 100% - o que implica
uma injeção de 2,4 M€ na economia, em áreas como a Educação, a Saúde, o Património
Cultural e Natural, a Inovação e a Competitividade das Empresas.

Apoiar iniciativas que valorizem os recursos e qualifiquem o investimento

Valorizar os Recursos Endógenos e a Capacidade Empresarial do Interior

Promover Cooperação Transfronteiriça para Internacionalização de Bens e Serviços

Captar Investimento e fixar Pessoas no Interior

Tornar os Territórios do Interior mais Competitivos

Criação de plataforma de agregação de informação que permita divulgar as infraestruturas de
acolhimento empresarial, os incentivos e apoios de natureza nacional, regional e local às
empresas e às famílias, as infraestruturas do ecossistema de inovação, entre outros, da
responsabilidade do MCT, em colaboração com os membros do Governo responsáveis pelas
áreas da economia e transição digital, modernização do estado e da administração pública,
14 território,
educação, trabalho, solidariedade e segurança social, ambiente e ordenamento do
infraestruturas e habitação.

Plataforma Informática
MATRIZ_
PARTE.1

Espaços de acolhimento
empresarial
Inclui áreas industriais
não infraestruturadas

Informação
geo
-referenciada

Trabalho já
efetuado ao nível
das AAE
(atualizar)
CCDR
Norte
Centro
Algarve

Solicitar pontos
focais aos municípios

Informação
atualizada de
conteúdo

Informação
geo
-referenciada
CCDR
LVT
Alentejo

MATRIZ_
PARTE.2

Ponderar possibilidade de
aproveitar arquitetura do
incentro.pt

Incentivos e apoios de
natureza local

Apoio às
empresas

Apoio às
familias

Áreas
Condições
Disponibilidade
Serviço de apoio

Isenção ou redução de taxas

Lotes edificados

Apoios financeiros diretos

Lotes edificados

Pavilhões

Pavilhões

Escritórios

Incentivos fiscais

Infraestruturas
tecnológicas /
Ciência / Inovação
Formação
profissional

Equipamentos
sociais
Aconselhamento
empresarial e
agrícola

Incentivos financeiros indiretos

Apoio técnico especializado

Escritórios

Distância para
principais vias e
meios de transporte
internacionais

Possibili// de divulgação de oferta privada
de espaços em de formulários online?
Possibili// de divulgação de procura de
espaços em de formulários online?

Programas | Habitação

MIH / IHRU

Oferta de trabalho

MTSS / IEFP

AGREGAR E SISTEMATIZAR INFORMAÇÃO EM PLATAFORMA ELETRÓNICA
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