PROGRAMA OPERACIONAL AÇORES 2020
O PO Açores 2020 é um programa comparticipado pelos fundos estruturais comunitários FEDER e FSE,
para o período de programação 2014-2020, com execução na Região Autónoma dos Açores.
O Programa foi preparado pelo Governo Regional dos Açores, sintetizando um conjunto muito amplo de
consultas e contribuições de uma grande diversidade de agentes regionais, expressando as principais
propostas em matéria de política regional de desenvolvimento para o futuro próximo, na observância
das principais linhas de orientação da Estratégia Europeia 2020 e do Acordo de Parceria nacional.
A visão estratégica associada a este Programa Operacional assenta na ambição dos Açores em
afirmarem-se como uma região europeia relevante, sustentando-se em 4 grandes linhas de orientação
estratégica:


Uma Região aberta e inovadora na utilização dos recursos endógenos, materiais e imateriais,
com um nível de produção económica que lhe permita ascender a um patamar superior no
contexto regional europeu, em que a economia assente numa base económica de
exportação, dinâmica, integrada e diversificada, ultrapassando os constrangimentos do
limitado mercado interno;



Um território relevante nos fluxos de bens e pessoas, no contexto do sistema logístico e de
transporte marítimo entre a europa e o continente americano, complementada com uma
utilização plena das redes e infraestruturas de transmissão de dados, minimizando a condição
ultraperiférica e a dispersão do território regional;



Uma sociedade inclusiva e equilibrada, geradora de oportunidades de participação, de
aprendizagem ao longo da vida, de acesso ao emprego e de plena realização, das crianças e
jovens, dos idosos e das famílias;



Uma paisagem, um ambiente e uma vivência distintiva, suportadas em espaços urbanos
qualificados, num património natural e cultural diferenciado e reconhecido
internacionalmente, com respostas eficazes na proteção da biodiversidade e dos
ecossistemas e na adaptação às alterações climáticas.

Concentrando o PO Açores 2020 a quase totalidade das intervenções com cofinanciamento pelos fundos
estruturais no arquipélago, o leque de objetivos temáticos e das prioridades de investimento
selecionadas é amplo e diversificado, contemplando as diversas vertentes das políticas públicas
orientadas para o crescimento económico inteligente, do fomento do emprego, da inclusão social e da
sustentabilidade ambiental, permitindo aos agentes locais acederem a recursos financeiros que
viabilizarão os seus projetos de desenvolvimento nas diferentes áreas de intervenção e setores da
economia e da sociedade.
Finalmente, merece destaque o apoio específico do Fundo Estrutural FEDER que a Região beneficiará,
mercê da sua condição de Região Ultraperiférica, conforme reconhecido no artigo 349.º do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia, e que será aplicado no financiamento de obrigações de serviço
público de transporte de passageiros entre as ilhas dos Açores.

