
 

  

 
 

BALANÇO DA APLICAÇÃO DO “ON.2 – O NOVO NORTE” 
 

ON.2 INJETA QUASE 500 MILHÕES DE EUROS NA ECONOMIA REGIONAL SÓ EM 2011 

Durante o ano de 2011, o financiamento comunitário injetado na economia regional pelo 

ON.2 representa um total de 489 milhões de Euros. Este valor impulsionou a taxa de 

execução financeira do Programa para os 33,2 por cento (a 31 de dezembro de 2011), ou 

seja, um aumento de 118 por cento da execução face ao ano anterior, que se cifrava nos 15,2 

por cento. 

Desde o início do Programa e até ao final de 2011, o investimento do ON.2 no Norte 

ascende a 901 milhões de Euros. Isto significa que a execução financeira do ON.2, só no ano 

de 2011, representa perto de metade de todo o seu esforço financeiro. 

Entre as principais realizações do ON.2 no ano transato, destacam-se: 

� A continuidade do reforço do apoio do ON.2 a projetos de micro e pequenas 

empresas da região, onde o cofinanciamento de projetos ascende aos 415 milhões de 

Euros, para um investimento na ordem dos 900 milhões. 

� Num ano em que o contexto socioeconómico exigia às empresas um esforço acrescido, 

verificou-se, no âmbito do ON.2, uma aceleração da mudança de paradigma 

competitivo com base numa crescente incorporação de conhecimento, um forte 

enfoque na inovação e na internacionalização. Os projetos de I&DT e de Inovação 

totalizam 76,4 por cento do valor atribuído pelo ON.2 ao Sistemas de Incentivos às 

Empresas. 

� No âmbito dos investimentos na Coesão Local e Urbana, o ON.2 tem privilegiado 

projetos de requalificação da rede escolar (1º ciclo do ensino básico e da educação 

pré-escolar), com mais de 300 centros cofinanciados, e a regeneração urbana, tanto 

dos pequenos como dos grandes centros, abrangendo cerca de 1,1 milhão de 

habitantes.  
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Há ainda a destacar a lógica de coesão intrarregional intrínseca aos investimentos 

potenciados pelo ON.2, que tem alocado a Alto-Trás-os-Montes, Douro e Minho-Lima a 

grande fatia dos apoios comunitários de que dispõem. Estas sub-regiões somam um total 

de 468 milhões de Euros de apoios do ON.2, 53,7 por cento do total (147, 192 e 129 

milhões de Euros, respetivamente). 
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