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Deliberação n.º 19/2022 

 

 

Alteração ao Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização 

REACT-EU – Programação dos Recursos Adicionais para 2022 

(COMPETE 2020) 

A iniciativa REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), enquanto 

instrumento de reforço da Política da Coesão criado pela Comissão Europeia (CE) para acelerar a 

recuperação da crise provocada pela pandemia da doença COVID-19, em direção a uma economia 

ecológica, digital e resiliente, foi incorporada no Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização (POCI), designado como COMPETE2020, através da Decisão C (2021) 4849, de 

28/06/2021. 

Através desta Decisão foi alocada ao Programa a primeira tranche dos recursos adicionais REACT-EU 

destinados ao território continental, num montante de 1.434 milhões de euros, na sequência da 

adoção da decisão de execução (UE) 2021/182 da Comissão de 12 de fevereiro (aprovação dos 

recursos do REACT-EU afetos a Portugal para 2021, num total de 1.594 milhões de euros). 

Esses recursos foram programados, em função do diagnóstico então efetuado, no âmbito do novo 

Objetivo Temático e das duas novas Prioridades de Investimento 13.1 FEDER e 13.1 FSE, designadas 

“Promoção da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19, e respetivas 

consequências sociais, e preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia”, 

mediante a inclusão de dois novos Eixos Prioritários VII – REACT-EU FEDER e VIII – REACT-EU FSE, em 

torno de cinco objetivos específicos:  

1. Apoio à sobrevivência e estabilização da atividade empresarial (FEDER)  

2. Apoio à resiliência do sistema de saúde (FEDER)  

3. Apoio à transição climática (FEDER)  

4. Apoio à criação de emprego (FSE)  

5. Recuperação e consolidação das aprendizagens (FSE) 

Através da decisão de execução (UE) 2021/2055 da Comissão, de 23 de novembro, foram aprovados 

os recursos do REACT-EU afetos a Portugal para 2022 (545 milhões de euros) dos quais 491 milhões 

de euros foram atribuídos ao COMPETE 2020. 
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Neste contexto, o Programa COMPETE 2020 deverá ser reprogramado para incorporação deste novo 

montante na sua dotação total, sendo a sua alocação efetuada em função das prioridades agora 

identificadas, consubstanciando-se no reforço, em termos globais, dos cinco objetivos específicos 

anteriormente identificados. 

Com este montante visa-se igualmente a criação de um novo objetivo específico e de uma tipologia 

de ação no âmbito da Ação de Coesão a Favor dos Refugiados na Europa (CARE), com um valor 

associado de 14 milhões de euros de FSE, destinado à implementação de medidas de acolhimento 

aos refugiados e de apoio a crianças deslocadas da Ucrânia em idade escolar, não matriculadas no 

sistema de ensino. 

Nos termos do artigo 30.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, os pedidos de alteração dos Programas Operacionais devem 

ser apresentados pelos Estados-Membros à Comissão Europeia, especificando o impacto previsto das 

alterações dos Programas na realização da estratégia da União para um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo e dos objetivos específicos definidos.  

Assim, a Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria – CIC Portugal 2020, 

delibera, nos termos e para os efeitos previstos na alínea l) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

137/2014, de 12 de setembro, na sua atual redação, e ao abrigo do disposto no artigo 6.º do seu 

regulamento interno, aprovado em anexo à Deliberação n.º 7/2022, de 14 de maio, sob proposta da 

autoridade de gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, o seguinte: 

1. Aprovar o reforço dos dois Eixos Prioritários, financiados separadamente pelo Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo Fundo Social Europeu (FSE) no âmbito da 

iniciativa REACT-EU, enquanto instrumento que visa acelerar a recuperação da crise 

provocada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e respetivas consequências 

sociais e a preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia à 

preparação de uma recuperação ecológica, pelo montante global de 491 milhões, com as 

subsequentes adaptações ao nível dos respetivos objetivos específicos; 
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2. A submissão à Comissão Europeia da proposta de reprogramação do Programa Operacional 

Temático Competitividade e Internacionalização aprovada pelo respetivo Comité de 

Acompanhamento. 

 

CIC Portugal 2020, 28 de novembro de 2022 

 

A Ministra da Presidência 

 

 

 

(Mariana Vieira da Silva) 
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