
 
RESUMO PARA OS CIDADÃOS  
 

O Programa 

O arranque do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 
(NORTE 2020) dá-se com a sua aprovação pela Comissão Europeia (CE), 
a 18/12/2014, assegurando a aplicação de 3,4 mil milhões de Euros de 
fundos da União Europeia (UE) – designadamente do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), visando fortalecer a coesão 
económica e social das regiões europeias, e do Fundo Social Europeu 
(FSE), apoiando a adaptabilidade de trabalhadores, o desenvolvimento 
de competências de jovens e de todos aqueles que procuram emprego 
no espaço europeu, bem como o combate à pobreza e às 
desigualdades económicas e sociais – em projetos vocacionados para 
o desenvolvimento e a competitividade da Região Norte de Portugal. A 
aplicação desta verba começou por se materializar com o lançamento 
dos primeiros concursos, a 20/03/2015, sendo que a transferência dos 
apoios para os promotores teve início em 2016 e ganhou particular 
expressão a partir de 2017, mantendo o bom ritmo desde então, 
mesmo no contexto da crise pandémica que marcou os anos de 2020 
e de 2021.  

A aplicação destas verbas tem sido efetuada com base nas prioridades 
identificadas aquando o planeamento do NORTE 2020, no qual 
participaram atores regionais e locais, com os ajustamentos 
decorrentes da evolução recente do contexto socio-económico, em 
especial, os resultantes da pandemia COVID 19. Mais de mil milhões de 
Euros são dirigidos à competitividade de micro e pequenas empresas 
da Região, através de projetos de internacionalização, inovação e 

investigação. Cerca de 355 milhões de Euros estão destinados a iniciativas públicas de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e inovação e 445 milhões de Euros serão aplicados no sistema urbano. Há, ainda, verbas alocadas a 
domínios como os da educação e aprendizagem ao longo da vida, qualidade ambiental, economia de baixo teor de 
carbono, inclusão social e pobreza, emprego e mobilidade dos trabalhadores, capacitação institucional e TIC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotação total: 3.379 M€ 
  
Dotação FEDER: 2.812 M€ 
  
Dotação FSE: 567M€ 
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Síntese da Execução  

O NORTE 2020 iniciou o ano de 2021 com um grande desafio: aplicar cerca de 500 
milhões de Euros de fundos estruturais na Região procurando executar, até ao final 
do ano, a meta de mais de dois milhões de Euros de fundos comunitários, equivalente 
a 61% do orçamento global disponível até 2023. 

O cumprimento deste desafio da execução é de relevar, atendendo a que se 
mantinha a situação conjuntural marcada pela pandemia da Covid-19, de que 
resultaram e continuam a resultar profundos impactos económicos, sociais e 
sanitários na Região, impactos que também se refletem na execução da Política de 
Coesão.  

Neste contexto, e no âmbito das iniciativas CRII e CRII+ (Iniciativas de Investimento 
de Resposta à COVID-19), foram implementadas medidas excecionais para minimizar 
alguns desses impactos: (i) investigação científica e tecnológica; (ii) apoio à 
manutenção do emprego; e (iii) Programa de Apoio à Produção Nacional (PAPN). 
Destas medidas, destacam-se as que respeitam à manutenção do emprego, aos 
incentivos à liquidez das empresas e ao apoio à qualificação e à inovação de PME.  

O exercício de 2021 (em particular o segundo semestre) ficou também marcado 
pelos efeitos da reprogramação do NORTE 2020, aprovada pela Comissão Europeia 
em 9 de setembro de 2021.  

Pretendeu-se dispor de melhores condições de resposta ao agravamento da crise 
económica, social e sanitária decorrente da segunda e terceira vagas da pandemia 

da Covid-19. Esta alteração envolveu uma componente cofinanciada pelo Fundo Social Europeu (FSE) de apoio ao 
emprego e outra cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de aceleração do 
investimento público, potenciando os seus efeitos anti cíclicos, num contexto marcadamente recessivo e, assim, de 
dificuldades de liquidez dos beneficiários (públicos e privados).  

Em termos financeiros, a atividade do PO NORTE 2020 é medida essencialmente através de quatro indicadores: taxa 
de compromisso (fundo aprovado / fundo programado), taxa de execução (fundo executado / fundo programado), 
taxa de realização (fundo executado / fundo aprovado) e taxa de pagamento (fundo pago / fundo programado). O 
gráfico abaixo apresenta a evolução destes quatro indicadores, podendo verificar-se um aumento significativo em 
todos eles:  

 
 

 
Fig. 1: Evolução dos níveis de compromisso, execução, realização e pagamento do PO Norte 2020 

 

Assim, o PO NORTE 2020 apresentava 12.686 operações aprovadas – registando um crescimento de 20 pontos 
percentuais face ao ano anterior – os quais representavam uma intenção de apoio a conceder de mais de 3,5 mil 



 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL 2021 
resumo para os cidadãos 

 

 
3 

 

milhões de Euros. Este valor corresponde a uma taxa de compromisso de 107%, mais 18 pontos percentuais que em 
2020. O gráfico abaixo demonstra a distribuição das taxas de compromisso e de execução, por Eixo Prioritário.  

 

 

Fig. 2: Taxa de Compromisso e de Execução do PO Norte 2020, por Eixo Prioritário 
 

Do apoio concedido, pode concluir-se que (i) 35% respeita ao setor privado - sistema de incentivos – a que 
correspondem 8.731 projetos com um investimento total de 2,7 mil milhões de Euros e 1,2 mil milhões de Euros de 
apoio da UE; (ii) 32% respeita a projetos do setor local, a que corresponde um universo de 2.576 projetos aprovados 
com um investimento total de 1,8 mil milhões de Euros um apoio da União no montante de 1,1 mil milhões de Euros; 
(iii) 21% respeitam ao setor público (exceto local), correspondendo a 484 projetos aprovados, 0,9 mil milhões de euros 
de investimento total e 0,7 mil milhões de euros de apoio da UE (iv) por fim, 13% do apoio da União respeitam a 
outros beneficiários - tais como, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Associações de Desenvolvimento 
Local, entre outros – englobando 895 projetos aprovados com um investimento total aprovado de 0,6 mil milhões de 
Euros e um apoio da União no valor de 0,5 mil milhões Euros.   

Em 31 de dezembro de 2021, o PO NORTE 2020 registou uma taxa de execução de 62,3%, correspondente a 679 
milhões de euros de fundo comunitário executados, tendo, portanto, superado a meta de execução estabelecida. 

Face à natureza, aos montantes dos respetivos apoios e às condições de concretização num período limitado de 
tempo, foi possível aplicar cerca de 170 milhões de Euros (FEDER e FSE), gerando os desejados efeitos anticíclicos de 
curto prazo e, ao mesmo tempo, melhorando a taxa de execução do NORTE 2020 em cerca de 5 pontos percentuais. 

A atividade desenvolvida traduz-se num conjunto de realizações de que se pode destacar:   

. 351 Projetos I&D 

. 4.157 Empresas apoiadas no domínio da competitividade 

. 3.202 Agregados familiares com consumo de energia melhorado 

. 141 Km de vias dedicadas à mobilidade suave 

. 2.083 Habitações reabilitadas em áreas urbanas 

. 51.180 Crianças beneficiárias do aumento da capacidade das infraestruturas escolares 

. 222 Serviços da Administração Pública 

. 29.314 Participantes em ações de trabalho socialmente necessário 
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. 4 588 Trabalhadores em ações de formação em contexto empresarial 

. 1041 Pessoas apoiadas no âmbito da criação de emprego, incluindo autoemprego 

. 116.318 Postos de trabalho apoiados no combate aos efeitos da pandemia 

. 115.923 Equipamentos informáticos atribuídos a escolas 

. 2.129 Bolseiros de Doutoramento 

. 8.170 Estudantes Cursos Tecnológicos Superiores Profissionais (TeSP) 

. 1.425 Estudantes em Cursos de Especialização Tecnológica (CET) 

. 355 Recursos Humanos Altamente Qualificados contratados. 

 

A par da atividade que se foca na dinâmica física e financeira do Programa, existe uma outra componente fundamental 
– a estratégia de comunicação.  

A estratégia de comunicação do NORTE 2020 tem como objetivo divulgar as principais ações e resultados do programa 
operacional regional através do alcance e interação com diferentes públicos, utilizando canais media e sociais 
diversificados. Esta projeção e comunicação é alvo de uma atenção e atualização constante, de forma a encontrar-se 
sempre alinhada com as tendências e espectros de marketing e comunicação, em especial comunicação digital, bem 
como com a promoção dos múltiplos projetos apoiados, que conferem uma comunicação consistente ao combinar a 
previsibilidade com a inovação.  

Neste contexto, o ano 2021 sedimentou a estratégia de comunicação em três pilares estruturais:  

    

Registou-se uma excelente performance no ano 2021, destacando-se: (i) presença em cinco redes sociais ativas; (ii) 
mais de quatro mil publicações; (iii) conta com cerca de 25 mil seguidores; (iv) registo de mais de um milhão de 
visualizações em vídeo; (v) mais de mil participantes em workshops de debates prospetivos; (vi) realização do I Fórum 
Autárquico do Norte & Evento Anual NORTE 2020. 

Por fim, e fazendo uma retrospetiva da concretização da Estratégia de Comunicação, importa salientar que esta 
superou os objetivos ambiciosos a que inicialmente se propôs, tendo ainda ultrapassado as revisões e atualizações 
que foram sendo efetuadas no decurso do tempo.  

Não obstante, e de forma sedimentar esses bons resultados, foi efetuado um inquérito de satisfação junto dos 
stakeholders externos, tendo o mesmo merecido uma avaliação muito positiva.  

Esta avaliação positiva encontra-se a par da evolução do índice de favorabilidade mediática, que tem vindo a aumentar 
ao longo dos últimos dos anos, registando, em 2021, um índice de 4,9/5, conforme demonstra o gráfico abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Fig. 3: Índice de favorabilidade mediática (fonte: CISION) 
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Consulte a área multimédia do NORTE 2020: clique aqui. 

 

Progressos Alcançados em 2021 e Objetivos 

Intermédios 

No que respeita aos progressos alcançados em 2021, os 
indicadores com melhor performance continuam a ser os 
relacionados com o investimento privado. Tal é o caso do número 
de projetos no domínio da competitividade que conta com mais 
de 4.100 empresas apoiadas, registando-se em 2021 um 
acréscimo de 760 empresas apoiadas.  

Igualmente muito positivo é o número de crianças apoiadas em 
infraestruturas de acolhimento ou educação, cuja realização 
apurada no âmbito dos projetos já concluídos regista um apoio a 
cerca de 51 mil crianças, das quais 8 216 em 2021, 
correspondendo a 67,3% da meta fixada para 2023. Neste âmbito, 
é já 84,6% a taxa de cobertura da requalificação das escolas do 
ensino básico e secundário, meta de resultados fixada em 92%. 

Merecem particular destaque em 2021 os mais de 116 mil postos 
de trabalho apoiados no âmbito do combate aos efeitos da 

pandemia COVID-19,com mais de 16 mil empresas que mantiveram o nível emprego no final do apoio, ultrapassando 
a meta de resultado fixado para 2023, assim como os mais de 115 mil equipamentos informáticos atribuídos a escolas, 
no âmbito da Iniciativa Escola Digital.  

Na área da eficiência energética, em 2021 registaram-se mais de 3.200 agregados familiares com consumo de energia 
melhorado, registando-se em 2021 um acréscimo de 2 248 agregados apoiados. 

A área da qualificação e do emprego profissional ganha, também particular destaque nestes números, com realce 
para o incremento de bolseiros de doutoramento apoiados (um acréscimo de 203 face a 2020) e de recursos humanos 
altamente qualificados integrados em empresas e em entidades do sistema científico (um acréscimo de 171 face a 
2020). Acresce ainda o resultado já alcançado no âmbito dos Cursos TeSP, área onde se pode dar por cumprida a meta 
de resultado alcançado 84,8%. 

É possível verificar, genericamente, uma evolução positiva dos progressos do NORTE 2020, fruto do esforço das 
estruturas técnicas da Autoridade de Gestão e dos Organismos Intermédios que têm contribuído para a execução do 
programa, prevendo-se que o Programa estará em condições de cumprir as metas dos indicadores do seu Quadro de 
Desempenho e dos seus indicadores de resultado. 

  

http://www.norte2020.pt/multimedia


 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL 2021 
resumo para os cidadãos 

 

 
6 

 

 

Principais desafios 

Os principais desafios do NORTE 2020 continuam a ser os da 
execução plena dos projetos aprovados, encontrando-se 
empenhados no desenvolvimento das medidas necessárias à sua 
consecução.  

Continuará também a ser prosseguida a adequada concretização das 
principais metas 2023 estabelecidas no PO NORTE 2020, 
entendendo-se que, sem prejuízo de alguns constrangimentos 
verificados, o Programa demonstrou capacidade para estimular a 
definição e execução de projetos essenciais a um maior 
desenvolvimento e vigor da competitividade da Região, reforçando 
a sua capacitação para a convergência com os níveis médios de 
desenvolvimento das regiões europeias.   

No contexto atual, o impacto da crise pandémica apresenta-se como 
o grande desafio, em particular no Norte, uma Região menos 
desenvolvida, de acordo com a avaliação do PIB per capita <75% da 
média europeia. Seguindo as orientações da União Europeia para a 
rápida mobilização dos fundos da Política de Coesão no apoio aos 
setores mais expostos à crise sanitária, o PO NORTE 2020 terá 
certamente um papel ainda mais relevante na coesão social e 
territorial desta Região, quer no contexto da atividade e do 
investimento empresarial, quer da criação de emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


