
 

PT   PT 

 

 

 
COMISSÃO 
EUROPEIA  

Estrasburgo, 29.5.2018 

COM(2018) 372 final 

ANNEX 2 

 

ANEXO 

 

da 

Proposta de 

 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão 

{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}  



 

1 

 

ANEXO II 

 

Conjunto básico de indicadores para o FEDER e o Fundo de Coesão referido no artigo 7.º, n.º 3
1
  

 

Objetivo político Objetivo específico Realizações Resultados 

(1) (2) (3) (4) 

1. Uma Europa mais inteligente, 

promovendo uma 

transformação económica 

inovadora e inteligente  

i) Reforçar as capacidades de 

investigação e inovação e a adoção 

de tecnologias avançadas 

CCO 01 - Empresas apoiadas para inovar 

CCO 02 - Investigadores que trabalham em 

instalações de investigação apoiadas 

CCR 01 - PME que introduzem 

inovação em matéria de produtos, 

processos, comercialização ou 

organizacional  

ii) Aproveitar as vantagens da 

digitalização para os cidadãos, as 

empresas e os governos 

CCO 03 - Empresas e instituições públicas 

apoiadas para desenvolver produtos, 

serviços e aplicações digitais 

CCR 02 - Utilizadores adicionais de 

novos produtos, serviços e aplicações 

digitais desenvolvidos por empresas e 

instituições públicas 

iii) Reforçar o crescimento e a 

competitividade das PME  

CCO 04 - PME apoiadas para criar 

emprego e crescimento 

CCR 03 - Postos de trabalho criados em 

PME apoiadas 

iv) Desenvolver competências para 

a especialização inteligente, a 

transição industrial e o 

empreendedorismo 

CCO 05 - PME que investem no 

desenvolvimento de competências 

CCR 04 - Pessoal das PME que 

beneficiam de formação para o 

desenvolvimento de competências 

  

                                                 
1 Estes indicadores serão utilizados pela Comissão, em conformidade com a sua obrigação de apresentar relatórios nos termos do artigo 38.º, n.º 3, alínea e), subalínea i), do Regulamento Financeiro 

[aplicável] 
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2. Uma Europa mais verde e 

hipocarbónica, promovendo a 

transição para uma energia 

limpa e justa, os investimentos 

verdes e azuis, a economia 

circular, a adaptação às 

alterações climáticas e a 

prevenção e gestão de riscos  

i) Promover medidas de eficiência 

energética 

CCO 06 - Investimentos em medidas que 

visam melhorar a eficiência energética  

CCR 05 - Beneficiários com melhor 

classificação energética 

ii) Promover as energias renováveis 
CCO 07 - Capacidade adicional de 

produção de energias renováveis 

CCR 06 - Volume de energia renovável 

adicional produzida 

iii) Desenvolver sistemas, redes e 

formas de armazenamento 

energéticos inteligentes a nível 

local 

CCO 08 - Sistemas de gestão digital 

desenvolvidos para redes inteligentes 

CCR 07 - Utilizadores adicionais ligados 

a redes inteligentes 

iv) Promover a adaptação às 

alterações climáticas, a prevenção 

dos riscos e a resiliência a 

catástrofes 

CCO 09 - Sistemas novos ou melhorados de 

monitorização, alerta e resposta a 

catástrofes 

CCR 08 - População adicional que 

beneficia de medidas de proteção contra 

inundações, incêndios florestais e outras 

catástrofes naturais relacionadas com o 

clima 

v) Promover a gestão sustentável da 

água 

CCO 10 - Capacidade nova ou melhorada 

de tratamento de águas residuais 

CCR 09 - População adicional ligada, 

pelo menos, a instalações secundárias de 

tratamento de águas residuais 

vi) Promover a transição para uma 

economia circular 

CCO 11 - Capacidade nova ou melhorada 

de tratamento de gestão de resíduos  
CCR 10 - Outros resíduos reciclados 

vii) Reforçar a biodiversidade, as 

infraestruturas verdes no ambiente 

urbano e reduzir a poluição  

CCO 12 - Superfícies de infraestruturas 

verdes em zonas urbanas 

CCR 11 - População que beneficia de 

medidas relativas à qualidade do ar 
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3. Uma Europa mais conectada, 

fomentando a mobilidade e a 

conectividade regional em 

matéria de TIC 

i) Reforçar a conectividade digital 

CCO 13 - Famílias e empresas adicionais 

abrangidos por redes de banda larga de 

capacidade muito elevada 

CCR 12 - Famílias e empresas 

adicionais com assinaturas de banda 

larga em redes de capacidade muito 

elevada 

ii) Desenvolver uma RTE-T 

sustentável, resiliente às alterações 

climáticas, inteligente, segura e 

intermodal 

CCO 14 - RTE-T rodoviária: Estradas 

novas e melhoradas  

CCR 13 - Poupanças de tempo graças à 

melhoria da infraestrutura rodoviária 

iii) Desenvolver uma mobilidade 

nacional, regional e local 

sustentável, resiliente às alterações 

climáticas, inteligente e intermodal, 

incluindo melhorando o acesso à 

RTE-T e a mobilidade 

transfronteiras 

CCO 15 - RTE-T ferroviária: Vias 

ferroviárias novas e melhoradas 

CCR 14 - Número anual de passageiros 

servidos por transportes ferroviários 

melhorados  

iv) Promover a mobilidade urbana 

multimodal sustentável 

CCO 16 - Extensão e modernização de 

linhas de elétrico e de metropolitano 

CCR 15 - Utilizadores anuais servidos 

por linhas de elétrico e de metropolitano 

novas e melhoradas 

4. Uma Europa mais social que 

aplica o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais 

i) Reforçar a eficácia dos mercados 

de trabalho e do acesso a empregos 

de qualidade, através do 

desenvolvimento da inovação social 

e das infraestruturas 

CCO 17 - Desempregados anuais servidos 

por instalações melhoradas de serviços de 

emprego 

CCR 16 - Candidatos a emprego que 

utilizam anualmente as instalações 

melhoradas dos serviços de emprego 

ii) Melhorar o acesso a serviços 

inclusivos e de qualidade na 

educação, na formação e na 

aprendizagem ao longo da vida 

através do desenvolvimento de 

infraestruturas 

CCO 18 - Capacidade nova ou melhorada 

de infraestruturas de acolhimento de 

crianças e de ensino 

CCR 17 - Utilizadores anuais servidos 

por infraestruturas novas ou melhoradas 

de acolhimento a crianças e de ensino 
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iii) Aumentar a integração 

socioeconómica de comunidades 

marginalizadas, dos migrantes e dos 

grupos desfavorecidos, através de 

medidas integradas, incluindo 

habitação e serviços sociais; 

CCO 19 - Capacidade adicional das 

infraestruturas de acolhimento criadas ou 

melhoradas 

CCR 18 - Utilizadores anuais servidos 

por instalações de acolhimento e 

alojamento novas e melhoradas 

iv) Garantir a igualdade de acesso aos 

cuidados de saúde através do 

desenvolvimento de infraestruturas, 

incluindo cuidados de saúde primários 

CCO 20 - Capacidade nova ou melhorada 

de infraestruturas de cuidados de saúde  

CCR 19 - População com acesso a 

serviços de cuidados de saúde 

melhorados 

5. Uma Europa mais próxima 

dos cidadãos, fomentando o 

desenvolvimento sustentável e 

integrado das zonas urbanas, 

rurais e costeiras e as iniciativas 

locais 

 Promover o desenvolvimento 

social, económico e ambiental 

integrado, o património cultural e a 

segurança nas zonas urbanas 

CCO 21 - População abrangida por 

estratégias de desenvolvimento urbano 

integrado 

  

 


