
A assistência de pré-adesão ajuda os países candidatos e os países candidatos potenciais a adotarem e implementarem 
as grandes reformas políticas, institucionais, sociais e económicas necessárias para respeitarem os valores da União e 
alinharem progressivamente as suas regras, normas e políticas.
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OBJETIVOS NOVIDADES

Mais estratégico

«Prioridade aos aspe-
tos fundamentais»

Mais investimentos e 
fundos mobilizados

Maior impacto  
graças a uma maior 
coerência

13%
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Montenegro
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PARA O FUTURO 
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MAIS ESTRATÉGICO

    Atenção renovada às reformas essenciais para a adesão à União

    Maior recurso a estratégias lideradas pelos países, com consequente aumento da apropriação

    Programação baseada nas grandes prioridades, que recompense o desempenho e os progressos 
realizados

«PRIORIDADE AOS ASPETOS FUNDAMENTAIS»

    Tónica no Estado de direito e no respeito pelos valores fundamentais 

    Reforço das instituições democráticas e da reforma da administração pública

    Promoção da governação económica e das reformas em prol da competitividade

MAIS INVESTIMENTOS E FUNDOS MOBILIZADOS

    Mobilização de investimentos estratégicos na conectividade das infraestruturas, nas PME, na efi-
ciência energética, na inovação e na economia digital

    Captação de investimentos privados através da garantia para as ações externas, que poderá 
garantir investimentos até 60 mil milhões de EUR a nível mundial e nomeadamente nos países 
beneficiários do IPA

MAIOR IMPACTO GRAÇAS A UMA MAIOR COERÊNCIA

    Coerência e complementaridade entre o Instrumento de assistência de pré-adesão e o novo Ins-
trumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional. As vertentes temáticas e 
de reação rápida deste novo instrumento de cooperação trarão igualmente benefícios para os 
países candidatos e os candidatos potenciais

    Aumento das sinergias graças a uma vasta gama de programas das políticas internas da UE a fim 
de maximizar o seu impacto nos principais setores prioritários, tais como a segurança, a migração, 
a investigação e a inovação, o ambiente e a ação climática, bem como a conectividade e a energia
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