
Diário da República, 1.ª série — N.º 149 — 5 de agosto de 2013  4615

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 96/2013
de 5 de agosto

O Presidente da República decreta, nos termos do 
artigo 41.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2011, de 2 de março, Lei 
das Ordens Honoríficas Portuguesas, o seguinte:

É nomeado chanceler das ordens de mérito civil o
Prof. Doutor Luís Francisco Valente de Oliveira.

Assinado em 1 de agosto de 2013.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA. 

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 126/2013

Orientações relativas à negociação do Acordo de Parceria
a celebrar entre Portugal e a Comissão Europeia

no âmbito do Quadro Estratégico Comum Europeu 2014 -2020

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que:

1 — Mantenha o reconhecimento de que o sucesso da 
estratégia de Portugal para aplicação dos fundos comunitá-
rios para o período 2014 -2020 impõe, quer pela importân-
cia que os fundos assumem em geral quer pela importância 
particular que vão assumir na atual conjuntura, uma forte 
sintonia com as prioridades estratégicas enunciadas na 
Estratégia Europa 2020, nomeadamente promovendo o 
crescimento inteligente, baseado no conhecimento e na 
inovação, o crescimento sustentável, com uma economia 
mais eficiente, mais ecológica e competitiva, e o cresci-
mento inclusivo, através de uma economia com níveis 
elevados de emprego e coesão social.

2 — Leve em consideração a absoluta necessidade de 
o alinhamento com a referida Estratégia Europa 2020 ser 
feito a partir de uma aposta sólida de base territorial, que 
tenha em devida conta as respetivas especificidades, con-
duzindo a modelos de desenvolvimento regional adaptados 
aos desafios de competitividade e coesão territorial que 
mais se adequam a cada realidade geográfica concreta, 
conciliada com as orientações estratégicas de âmbito na-
cional.

3 — Centre a preparação do próximo ciclo de progra-
mação 2014 -2020 na superação dos desafios nacionais e 
regionais, respondendo a necessidades de desenvolvimento 
a nível regional, sub -regional e local, com enfoque no 
crescimento económico, no emprego, formação de capital 
humano, coesão social e territorial.

4 — Observe os princípios da política de coesão eu-
ropeia, da subsidiariedade e da governação multinível, 
da missão das políticas de desenvolvimento regional, 
expressos no Tratado de Lisboa, que consagra a coesão 
territorial enquanto vertente essencial de afirmação da 
União Europeia, e na Estratégia Europa 2020, focalizando 
a aplicação de recursos nas regiões menos desenvolvidas, 
dando simultaneamente uma especial atenção às regiões 
ultraperiféricas e em transição.

5 — Leve em consideração, na repartição de meios 
entre os diferentes programas operacionais, que a dotação 
de fundos estruturais a acordar com os Estados membros 
da União Europeia decorre essencialmente de uma análise 
dos níveis de desenvolvimento associados a cada região 
NUTS II, sendo importante que estes meios sejam efeti-
vamente aplicados nas correspondentes regiões, essen-
cialmente através de Programas Operacionais Regionais 
fortemente consolidados.

6 — Assegure que o acordo de parceria a estabelecer 
entre Portugal e a Comissão Europeia reflita o contexto 
económico, social e territorial vivido em Portugal e se as-
suma como um contributo estrutural decisivo para ultrapas-
sar as dificuldades e desigualdades sociais que atingem de 
forma particularmente gravosa o País, as vulnerabilidades 
persistentes que a economia portuguesa evidencia, bem 
como as enormes assimetrias territoriais existentes.

7 — Sustente o entendimento da Comissão Europeia 
de que os desafios mais prementes que Portugal enfrenta 
estão relacionados com a necessidade de aumentar a com-
petitividade da sua economia, promover a sua internacio-
nalização, combater o desemprego, melhorar a qualidade 
do seu ensino e formação, integrar as pessoas em risco de 
pobreza e de exclusão social, promover uma economia 
ecológica sustentável e eficiente em termos de utilização 
de recursos, incluindo os recursos marinhos, apostando ao 
mesmo tempo no reforço da coesão territorial, que carece 
de apostas específicas.

8 — Defina uma estratégia de longo prazo para a apli-
cação dos fundos comunitários para o período 2014 -2020, 
assegurando uma máxima eficiência e eficácia dos investi-
mentos a efetuar, através de projetos associados à concreti-
zação dos objetivos de crescimento económico sustentável, 
criação de emprego, coesão social e territorial.

9 — Concentre os recursos financeiros disponibilizados 
através dos fundos europeus estruturais e de investimento 
na promoção da competitividade e internacionalização, da 
inclusão social e emprego, do capital humano, da susten-
tabilidade e eficiência no uso de recursos, promovendo 
em simultâneo a coesão social, a coesão territorial e a 
qualificação dos territórios, assegurando assim as bases 
para a recuperação de uma trajetória de crescimento e de 
emprego sustentável para Portugal.

10 — Reconheça que as regiões portuguesas apresentam 
uma significativa diversidade de necessidades, problemas, 
desafios e prioridades, o que aponta para a necessidade 
de diferenciar, na aplicação dos fundos comunitários, os 
objetivos a prosseguir, as tipologias de projetos a promo-
ver, as modalidades e intensidades de apoios a aplicar nas 
diferentes regiões, em conformidade quer com os corres-
pondentes Planos de Ação Regional, quer por via de Pro-
gramas Operacionais Regionais fortemente robustecidos 
e personalizados, atendendo às especificidades de cada 
território.

11 — Estimule a produção de bens e serviços transacio-
náveis e a internacionalização da economia, assegurando 
o incremento das exportações e o seu contributo para o 
equilíbrio da balança de transações correntes, reforçando 
a qualificação do perfil de especialização da economia 
portuguesa, nomeadamente através da dinamização da 
indústria, da inovação e diferenciação, da valorização eco-
nómica do conhecimento, do reforço do empreendedorismo 
e do empreendedorismo de base tecnológica, do aumento 
das competências técnicas e organizacionais internas do 
tecido empresarial, em especial das PME, da melhoria da 




