Programa Operacional da Região de Lisboa 2014-2020
A estratégia “Europa 2020” para um Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo na União Europeia (UE), adotada
pelo Conselho Europeu de 17 de junho de 2010, estabeleceu as metas concretas a atingir até 2020 em áreas como a
inovação, a energia, o emprego, a educação e a inclusão, tendo em vista ultrapassar o impacto da crise económica e
voltar a colocar a Europa na via do crescimento.
Os desafios da estratégia “Europa 2020” colocam-se não só aos Estados-Membros como às suas Regiões, pelo que a
definição da forma de responder à sua concretização deve ser equacionada e refletida também a esta escala.
A Região de Lisboa tem como principal ambição para o período 2014-2020 dar continuidade à trajetória de
desenvolvimento que tem vindo a seguir desde 1986, superando os atuais estrangulamentos sociais e económicos e
aproveitando de forma mais inteligente, inclusiva e sustentável as potencialidades geradas pelo território e pelo seu
capital humano, cultural e ambiental.
Assim, o POR Lisboa visa dar continuidade à trajetória de reforço da competitividade regional, intensificando de forma
muito marcante as apostas na inovação, na I&D e na diversificação e fortalecimento das PME, com vista à sua
internacionalização e participação nos processos de crescimento e inovação. O objetivo é confirmar e consolidar a
posição de Lisboa entre as regiões inovadoras da UE, integrando-a plenamente na economia do conhecimento.
A sustentabilidade deste processo de transformação regional está dependente, contudo, de uma ação concertada com
outras dimensões. Por um lado, a valorização ambiental, onde pesa a transição para uma economia de baixo teor de
carbono, a valorização do sistema urbano e o seu contributo para a melhoria da qualidade de vida das populações em
meio urbano e a proteção e valorização dos recursos naturais, reforçando a resiliência territorial às alterações climáticas
e, por outro, a promoção do emprego e da inclusão social, especialmente relevantes no contexto de crise
económica.
Para concretização da sua estratégia, o PO Lisboa mobiliza os seguintes objetivos temáticos que se traduzem
operacionalmente em oito Eixos Prioritários:


Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação



Reforçar a competitividade das PME



Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os sectores



Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos



Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores



Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação



Investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida



Desenvolvimento Urbano Sustentável

