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São decorridos 4 anos de realização efectiva do QREN e, dentro dele, do Mais Centro. 
Foram tantos e tão intensos os acontecimentos que rodearam a aplicação do programa, 
que este período parece uma eternidade. Houve  dificuldades bastantes, alguns 
fracassos, mas muitos sucessos. Houve também muita inovação. 
 
Quando se iniciou este ciclo de intervenção dos Fundos Estruturais, o quadro 
macroeconómico da União e de Portugal não apresentava fragilidades de maior que 
pudessem perturbar a aplicação da política de coesão, e o contexto político encontrava-
se relativamente límpido.  
 
A Europa parecia saber o que queria em matéria de política de coesão e de 
competitividade. Depois do fracasso da primeira fase da Estratégia de Lisboa, as 
orientações imprimidas aos Fundos Estruturais para o período de 2007-2013 foram 
inovadoras em diversos aspectos, nomeadamente no facto de colocarem a 
competitividade no primeiro plano das prioridades e de assumirem que só o seu reforço 
e a sua centralidade dariam viabilidade e sustentabilidade à coesão. 
 
A agenda para a aplicação dos Fundos em Portugal seguiu, no essencial, a estratégia da 
União (como não podia deixar de ser), com as adaptações necessárias às circunstâncias 
nacionais. Decompôs-se em três agendas temáticas: competitividade, qualificação dos 
recursos humanos e valorização do território. O peso relativo da qualificação das 
pessoas e da promoção da competitividade aumentou significativamente em relação ao 
passado, em detrimento da valorização do território, configurando uma mudança de 
paradigma na aplicação dos Fundos Estruturais no País.  
 
De facto, após quase duas décadas de política de coesão em que a qualificação do 
território, nas suas diferentes dimensões, esteve no centro das prioridades mas não se 
traduziu por resultados correspondentes ao seu peso relativo em termos de capacidade 
competitiva e de crescimento das regiões e do País, era tempo de tirar lições dessa 
experiência e de apontar noutra direcção. Era necessário passar de uma óptica 
essencialmente redistributiva a uma abordagem que privilegiasse os resultados, isto é, o 
retorno dos investimentos.   
 
As três agendas do QREN deram origem a três programas temáticos, cada um deles 
absorvendo uma delas, e a cinco programas regionais no continente, que incorporaram 
duas dessas agendas: a da valorização do território (em que, no passado, estes 
programas praticamente se esgotavam) e a da competitividade. É neste ponto – a 
promoção da competitividade – que os programas regionais actuais apresentam a sua 
principal diferença em relação aos seus antecessores, traduzindo bem a ideia que subjaz 
a esta nova política estrutural, a de que coesão e competitividade têm de caminhar em 
paralelo e de forma conjugada. 
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O Mais Centro, tal como os outros PO Regionais, contém assim instrumentos de apoio a 
investimentos empresariais, em micro e pequenas empresas, enquanto as empresas de 
média e grande dimensão são apoiadas pelo PO temático Factores de Competitividade. 
É a primeira vez que, no País, existem apenas três grandes sistemas de incentivos 
(eliminando assim a dispersão do passado) e com funções repartidas entre um PO gerido 
a nível nacional (embora aplicável apenas às Regiões Convergência) e PO geridos a 
nível regional. É uma experiência que estava destinada a ter sucesso e cujo balanço é, de 
facto, até aqui, globalmente muito positivo, pois permite aproximar a política industrial 
dos seus destinatários. 
 
É também a primeira vez que os sistemas de incentivos se encontram tão focalizados 
nos factores que, desde há várias décadas, são mais fortemente geradores de 
crescimento económico: o conhecimento e a inovação nas suas múltiplas dimensões. De 
facto, um desses sistemas de incentivos incide directamente na criação de conhecimento 
(a I&DT) ao nível das empresas e para incorporar directamente na produção; um 
segundo incide na introdução de novos meios de produção, materiais e imateriais que 
incorporem progresso técnico; enquanto o terceiro é exclusivo para PME e visa resolver 
problemas típicos destas empresas, que vão desde défices organizacionais e de gestão 
até ao seu grande calcanhar de Aquiles que é a internacionalização, passando por 
problemas ao nível da qualidade, da propriedade industrial, do design, da engenharia do 
produto, do ambiente, da eficiência energética, da economia digital, da comercialização 
e marketing, etc.. 
 
E é precisamente pelo papel hoje determinante do conhecimento e dos factores 
imateriais de produção que, no Mais Centro, se fez uma aposta sem precedentes no 
Sistema Científico e Tecnológico (SCT), com apoios concedidos às entidades deste 
sistema (universidades, institutos politécnicos, centros de transferência de tecnologia, 
incubadoras de empresas de base tecnológica e parques tecnológicos) que ascendem a 
162 milhões de euros, para um investimento de 236 milhões de euros. O esforço feito 
pelo programa só encontra paralelo no esforço que os próprios promotores têm de fazer 
para levar os projectos a bom porto e ficarem assim mais capacitados para prestarem às 
empresas o apoio tecnológico de que elas carecem para enfrentarem a concorrência nos 
mercados abertos e altamente competitivos em que operam.   
 
Se dúvidas houvesse sobre a oportunidade de fazer uma aposta no SCT com uma tal 
envergadura, elas dissipam-se necessariamente ao olharmos para os números que 
retratam o peso das empresas da Região nos sistemas de incentivos do QREN, em que o 
Centro aparece no lugar cimeiro. De facto, para um peso da Região no PIB nacional 
entre 19% e 20%, as empresas da Região Centro pesam 43% no total do investimento 
apoiado no País (15 p.p. acima da segunda Região) e 36% no total de FEDER atribuído 
(2 p.p. acima da segunda Região), o que coloca, assim, a Região Centro num lugar de 
destaque. É a primeira vez que o Centro atinge este posicionamento e que existe uma tal 
diferença entre o seu peso no PIB e a sua posição no acesso aos Fundos Estruturais.  
 
São factos reveladores de um grande dinamismo ao nível do investimento empresarial e 
de projectos de elevada qualidade, pois os apoios que receberam resultaram de um 
processo de competição com outros projectos. Esta pujança empresarial constitui razão 
mais do que suficiente para robustecer instituições que desempenham um papel 
essencial na sustentabilidade dos investimentos que estão a ser realizados e no 
lançamento de novos projectos. 
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É também de realçar, no período actual, o reforço da gestão partilhada dos PO 
Regionais, com uma participação mais permanente e multifacetada dos municípios nesta 
gestão. Trata-se de um factor de qualificação e de eficácia da gestão, pois traz para o 
interior dos programas a experiência destes grandes actores regionais e facilita a 
interacção com todos os tipos de promotores. 
 
Não podem deixar de ser salientadas a este propósito as virtualidades da 
contratualização com os municípios através das Comunidades Intermunicipais (CIM) 
como forma de acesso aos PO regionais. Em contraposição ao acesso individual e 
isolado do passado, no QREN, o acesso dos municípios a estes PO efectua-se, para a 
maioria dos investimentos municipais, com base em Programas Territoriais de 
Desenvolvimento (PTD), agrupando os projectos dos municípios de uma, ou mais, 
unidades territoriais NUTS III. Os PTD requerem planeamento colectivo para o 
território em causa e concertação entre os municípios envolvidos. Trazem um acréscimo 
de racionalidade aos investimentos e conferem escala às políticas municipais. 
 
Por estas razões, as CIM oferecem condições para a concepção e aplicação de políticas 
públicas a nível local que vão muito para além do QREN. O potencial destas novas 
instituições é vasto, justificando a sua densificação com a atribuição de novas 
competências. Importa, contudo, sublinhar que um dos requisitos para o seu bom 
desempenho é o de assentarem em unidades NUTS III que sejam pertinentes e 
adequadas para as políticas em causa. Nessa perspectiva, torna-se necessário repensar as 
NUTS III na Região Centro, pois estas unidades territoriais, na sua configuração actual, 
foram concebidas e desenhadas apenas para fins estatísticos, carecendo, em alguns 
casos, de recomposição. 
 
Neste acesso dos municípios ao QREN através das CIM, deve salientar-se que a Região 
Centro se encontra na primeira linha deste processo, desde o próprio arranque da 
constituição das CIM até ao peso que a contratualização representa no total do PO. De 
facto, na Região Centro, este peso encontra-se entre 31 e 32% da dotação total do PO, 
contra menos de 30% nas outras Regiões. 
 
Se no início do QREN não havia nuvens densas a toldar os céus da Europa, e 
abrangendo Portugal, que pudessem condicionar a execução dos Fundos Estruturais, a 
situação conheceu uma abrupta alteração a partir de 2008. Crise nos mercados e nas 
instituições financeiras, primeiro, crise económica, a seguir, crise das dívidas soberanas, 
por último, com acção e retroacção de umas sobre as outras, a conjuntura europeia e a 
situação portuguesa foram-se deteriorando ao longo dos últimos três anos, atingindo 
proporções excepcionais.  
 
Neste contexto, caracterizado por um forte aumento da incerteza para os agentes 
económicos e institucionais e por uma súbita rarefacção da oferta de financiamento no 
mercado e agravamento das suas condições, secando os meios financeiros necessários 
para assegurar a contrapartida nacional, os diferentes tipos de promotores de projectos 
co-financiados pelo QREN (empresas, municípios, administração central, entidades do 
sistema científico e tecnológico, etc.) reagiram como seria de esperar: abrandando os 
ritmos de execução dos projectos ou adiando, revendo à baixa, modificando ou, mesmo, 
abandonando investimentos previstos.  
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Face a uma tal retracção, os responsáveis políticos fizeram o que se impunha: dentro da 
margem permitida pelos regulamentos comunitários, alteraram as regras de 
funcionamento do QREN, nomeadamente subindo as taxas de co-financiamento e 
adoptando outros mecanismos susceptíveis de aliviar financeiramente os promotores e 
de acelerar a execução dos investimentos co-financiados. Às autoridades de gestão 
coube, por sua vez, a agilização dos procedimentos e o reforço da interacção com os 
promotores, criando uma maior proximidade, sem comprometer, como não podia deixar 
de ser, a autonomia destas autoridades.  
 
São de destacar, neste processo, as medidas de flexibilização dos sistemas de incentivos 
às empresas, os dois memorandos assinados entre o Governo e a ANMP relativos aos 
investimentos dos municípios, a reprogramação técnica do QREN e a prevista 
reprogramação estratégica. 
 
Apesar das restrições trazidas pelas três crises referidas, e em grande parte graças às 
medidas adoptadas (quer ao nível do QREN, quer ao nível do programa), o Mais Centro 
entrou a partir de 2010 num ritmo acelerado de realização, quer ao nível da aprovação 
de projectos, quer em matéria de execução. E é de sublinhar que tal aconteceu 
precisamente quando a degradação da conjuntura começou a intensificar-se ainda mais, 
o que mostra que a passividade e a inacção poderiam, e podem, ser fatais para a 
concretização deste desígnio, que é o de aproveitar o melhor possível o que ainda resta 
da solidariedade europeia. Por oposição, mostra também que, mesmo nas situações mais 
difíceis, se podem obter bons resultados quando há iniciativa e pró-actividade. 
 
De facto, num total de 2.754 projectos aprovados no Mais Centro desde o início, 55% 
(1.521) dizem respeito a 2010 e 2011, e só neste ano de 2011 foram aprovados 32% 
(880) desse total. Os dois últimos anos são, assim responsáveis por 55% dos 2.300 
milhões de euros de investimento apoiado desde o início e 65% dos 1.400 milhões de 
euros de FEDER atribuído a esse investimento.  
 
Mas se estes dois últimos anos foram o que estes números mostram ao nível da 
aprovação de projectos, mais significativos são ainda os progressos realizados em 
matéria de execução dos projectos apoiados. É claro que a execução depende, antes de 
mais, dos promotores dos investimentos e, portanto, o mérito dos progressos registados 
cabe-lhes essencialmente a eles. No entanto, não é por acaso que existem diferenças 
entre programas para os mesmos tipos de promotores e, mesmo, dentro de um programa 
para diferentes tipos de investimentos de um mesmo promotor. Tal significa que as 
regras aplicáveis à execução e o modo como são aplicadas pelas autoridades de gestão 
também têm um importante contributo a dar neste capítulo. 
 
Encontrando-se, no domínio da execução, numa posição pouco confortável no início de 
2010 no contexto dos PO Regionais e do QREN em geral, o Mais Centro não só 
recuperou do atraso que então registava, como passou  a ser o PO Regional (do 
Continente) com a mais alta taxa de execução, a qual deverá situar-se acima de 33% no 
final de 2011, para uma taxa de compromisso que se situa em torno da média dos PO 
Regionais (ver slide). Trata-se de um desempenho que coloca o programa, neste 
momento, numa zona de conforto em relação ao cumprimento das imperativas metas 
comunitárias relativas à execução. Importa aqui realçar que o principal contributo para 
este nível de execução provém dos projectos municipais inseridos na contratualização 
(nos quais se registará no final deste ano uma taxa de execução próxima de 50%), o que 
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comprova as virtualidades desta forma de acesso ao programa a que atrás me referi e 
ilustra aquilo que é um bom exemplo de regras de execução e do modo de as aplicar. 
 
Não posso deixar de acrescentar, no que respeita ao papel da estrutura de gestão do 
programa neste desempenho (da qual me vou aqui excluir por razões evidentes), que o 
seu contributo resulta do facto de o PO ter o privilégio de poder contar com uma equipa 
técnica altamente profissional e motivada, a começar pelas minhas duas colegas vogais 
executivas da Comissão Directiva e incluindo os dirigentes intermédios e as técnicas e 
os técnicos que desempenham as diferentes funções que contribuem para a 
implementação do programa. A todos, quero aqui expressar publicamente a minha 
admiração e o meu reconhecimento. 
 
Os riscos na execução do QREN, em geral, e do Mais Centro, em particular, não 
desapareceram, contudo: subsistem na situação económica e financeira envolvente e 
permanecem do lado das capacidades e do comportamento dos promotores. Estes riscos 
irão, aliás, agudizar-se a partir de 2012, com a severa recessão económica que está 
prevista e não deixará de se manifestar e com as acrescidas restrições financeiras que 
pesam sobre os agentes públicos ou que dependem do erário publico. Tudo isto trará 
maiores dificuldades de execução aos promotores de investimentos, pela rarefacção dos 
seus meios financeiros para assegurarem a contrapartida nacional, a que acrescem os 
efeitos inibidores sobre os comportamentos que uma conjuntura adversa traz sempre 
consigo. Tais riscos convidam a uma gestão dos Fundos Estruturais no País ainda mais 
prudente e pró-activa.  
 
Para além da dimensão financeira desta gestão, que vai requerer necessariamente a 
adopção de medidas adicionais facilitadoras da execução, encontra-se actualmente em 
preparação uma reprogramação estratégica do QREN. Este último exercício não só não 
é incompatível com a concentração de esforços na gestão financeira, como se afigura 
muito oportuno por uma dupla razão.  
 
Primeiro, porque, como sempre tem sucedido na aplicação dos Fundos Estruturais, a 
premência do cumprimento de metas financeiras leva, pouco a pouco, se não a perder de 
vista, pelo menos a relegar para um plano menos central a questão essencial dos 
resultados e dos impactos em termos económicos e sociais. Se tal aconteceu no passado, 
a tendência para a focalização na dimensão financeira da gestão dos Fundos tem estado 
ainda mais presente no período actual, pelas razões que já referi. 
 
Segundo, porque o próximo período da política de coesão (2014-2020) já se encontra 
em plena preparação, sendo já conhecidos não só os seus princípios orientadores 
(inspirados na Estratégia Europa 2020), mas também versões preliminares dos novos 
Regulamentos dos Fundos Estruturais. 
 
Assim, uma reprogramação estratégica, ao permitir olhar para os resultados obtidos e 
para os problemas que ficaram por resolver com o recuo crítico que a gestão do dia-a-
dia não permite, constitui uma oportunidade para realinhar o QREN em função das 
prioridades actuais e para iniciar, através desse realinhamento, a preparação do período 
seguinte. 
 
Nesta perspectiva, e sem querer, nem poder, antecipar o desenho da reprogramação e 
das opções nacionais na aplicação dos Fundos no próximo período partindo das 
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orientações comunitárias existentes, não pode deixar de ser lembrado o lançamento 
recente, no âmbito do QREN, de um novo instrumento para apoio a investimentos em 
requalificação urbana: a Iniciativa JESSICA. Trata-se de Fundos de Desenvolvimento 
Urbano (FDU), que oferecem financiamento, sob a forma de empréstimos ou 
participações em capital, a promotores de projectos com sustentabilidade económica e 
financeira inseridos em planos integrados de desenvolvimento urbano A sua dotação 
total para o Continente (proveniente do FEDER e da contribuição das entidades 
promotoras e gestoras dos FDU) ascende a 335 milhões de euros, podendo caber à 
Região Centro mais de 100 milhões de euros, ou seja, cerca de 1/3 do total. 
 
Trata-se de um instrumento importante por duas ordens de razões. Primeiro, porque 
vem complementar os instrumentos já existentes no QREN para regeneração urbana, 
oferecendo um apoio sujeito a menores restrições a operações de reabilitação de 
edifícios privados, nomeadamente residenciais. Segundo, porque pré-figura, pelas suas 
áreas de intervenção e pelos tipos de apoios concedidos e modo de funcionamento (que 
se enquadra naquilo que se designa por engenharia financeira), uma das linhas de força 
da política de coesão no próximo período. 
 
Em jeito de conclusão, o Mais Centro, pelas suas apostas estratégicas e pelo seu 
desempenho, constitui, sem dúvida, um programa de referência no âmbito do QREN. 
Como dizia há um ano atrás aquando do balanço de 2010, as vicissitudes da conjuntura 
(já então muito adversa) não vão tolher os movimentos aos responsáveis pela gestão do 
programa e constituir um impedimento para actuar pensando no longo prazo. Por isso, o 
Mais Centro não abrandará os seus esforços para apoiar os projectos portadores de 
futuro para a Região. 
 
E acrescento este ano: não é seguramente o Mais Centro que vai resolver os problemas 
estruturais da Região. Contudo, não só dá um significativo contributo nesse sentido pela 
dimensão dos apoios financeiros que concede, como constitui um instrumento de 
política pública em que os agentes regionais se reconhecem pela proximidade com que 
o programa funciona em relação e eles. Neste sentido, constitui uma excepção no 
contexto geral das políticas públicas, que, em geral, estão demasiado afastadas dos seus 
destinatários. O PO Regional é, assim, mais do que um simples instrumento financeiro: 
é um interlocutor privilegiado para os actores regionais e um intermediário entre eles e 
os responsáveis de políticas nacionais a que eles dificilmente têm acesso. 
 
Termino, assim, formulando um voto: o de que, no próximo período de programação 
(em cuja preparação todos se devem envolver desde já), as políticas públicas mais 
directamente vocacionadas para o desenvolvimento económico e social se aproximem 
mais do terreno, quer através do reforço dos instrumentos geridos a nível regional ou 
sub-regional, quer pela via do reforço, ou da introdução, de uma dimensão territorial em 
políticas geridas a nível nacional, nas quais o território deveria marcar presença, mas 
tem primado pela ausência.  
 
 


