
 

Autorid

Em coe
União E
concret
essencia
importâ
Portugu
que esta
(FEEI). 

Neste c
priorida
territori
desenvo

No níve
valoriza
promoç
coletivo
da lógic
atores 
desenvo

Autori

Autorid

A

Autorid

dade de Ge

Autoridad

Autoridade

rência com
uropeia, as 
izadas em 
al da pro
ância é refle
uês e a Com
abelece o m

contexto, a
ades e as a
al desenv

olvimento re

el sub-regi
ação dos r
ção de uma 
os intermun
ca estritame
de desenvo
olvimento e

idade de Ge

dade de Ge

utoridade d

dade de Ges

stão do Pro

e de Gestão

 de Gestão 

Pactos pa

Convit

m a relevânc
Abordagen
Portugal n

omoção do
etida tanto 

missão Euro
modelo de g

as Estratég
agendas ac
volvidas e 
egional e de

ional, os d
recursos es
sociedade 
icipais requ
ente munic
olvimento, 
 da coesão 

estão do Pro

stão do Pro

de Gestão do

stão do Prog

ograma Ope

o do Progra

do Program

ra o Desenv

te para a ap

Nº 03/2

Modificad

cia atribuíd
ns Integrada
o período 

o crescime
no texto d

peia, como
governação 

gias Territo
cordadas a 

estabelec
e ordename

desafios co
stratégicos 
mais inclus

uerem o ref
ipal, e o in
para uma 
territorial.

ograma Ope

ograma Ope

o Programa

grama Oper

eracional Su
Recursos

ama Operac

ma de Desen

volvimento 

presentação

2015, 17-03

do em 21-0

a à dimens
as de Desen
de program

ento intelig
do Acordo 
 no Decreto
dos fundos

oriais, nas 
nível euro

cidas no 
ento do terr

olocados, n
do territó

siva ou a ef
forço da esc
cremento d
intervenção

eracional Re

eracional Re

a Operacion

racional Reg

stentabilida

ional Inclus

nvolvimento

e Coesão T

 de candida

3-2015 

04-2015 

são territor
nvolvimento
mação 2014
gente, sus
de Parceria
o-Lei n.º 13
s europeus e

suas dive
peu e as o
quadro n

ritório e urb

o horizont
ório, a sus
ficiência e a
cala de inte
da parceria 
o mais efic

egional do N

gional do C

al de Lisboa

gional do Al

ade e Eficiên

ão Social e 

o Rural do C

Territorial 

aturas 

ial da Polít
o Territorial 
4-2020, en
tentável e

a celebrado
37/2014, d
estruturais 

ersas escala
opções estr
nacional d
banismo. 

e 2020, e
stentabilida
a racionaliz
rvenção ter
entre o pod
caz nos do

Págin

Norte 

Centro 

a 

lentejo 

ncia no Uso

Emprego 

Continente 

tica de Coe
 são valoriz

nquanto dim
e inclusivo
o entre o G
e 12 de set
e de invest

as, respeit
ratégicas d

das polític

m áreas c
ade energé
zação dos s
rritorial, par
der local e 
omínios-cha

na 1 de 33 

os dos 

são da 
zadas e 
mensão 
. Essa 
overno 
tembro 
imento 

am as 
e base 
as de 

omo a 
tica, a 
erviços 
ra além 
outros 

ave do 



 

Em tod
Pactos 
regulam
Integrad
intermu

Os pact
à imple
oferta d
formaçã
dos se
nomead
qualifica
coprom
apresen

Para a c
uma do
aproxim
Operaci
Sustenta
e Empre

Através 
limite p
equivale

Assim, o
para o 
137/ 20
pela Co

1.1 O p
Coe
com
arti
(EID
Con

o o territó
para o D

mentar dos 
das de Des
unicipais e d

tos abrange
ementação 
dos serviço
ão, bem co
erviços pre
damente at
ação desse
otores asso

ntação e apr

concretizaç
otação máx
madamente 
onais Reg
abilidade e 
ego e do Pro

da modific
para aprese
ente ajustam

o presente 
Desenvolvi
014, de 12 
missão Euro

presente C
esão Territ
munidades i
go 65º e 

DT), estabel
nvite para a

rio do Con
Desenvolvim

Investimen
envolvimen

das áreas m

em as interv
da Estratég

os públicos
mo no aum

estados dir
ravés de m
es serviço
ociados, des
rovação. 

ão dos pac
xima indica

mil milh
ionais Nor
Eficiência n

ograma de 

cação agor
entação de 
mento de p

Convite pa
mento e C
 de setemb
opeia em 3

Convite des
torial, adia
intermunici
ancorados 

lecidas ao n
apresentaçã

ntinente, ao
mento e C
ntos Territo
nto Territor

metropolitan

venções das
gia reconhe
s e coletiv

mento da qu
retamente 
medidas qu
s. Os pac
sde que est

ctos a aprov
ativa de fun
ões de e
te, Centro

no Uso dos 
Desenvolvim

a introduzi
candidatur
razos para 

ra a aprese
oesão Terr

bro, e o pon
0 de julho d

tina-se à 
nte design
pais e de ár
nas Estrat

nível das N
o de candid

o nível das
Coesão Te
oriais Integ
ial (EIDT) r
as. 

s entidades 
ecida, com

vos, nas ár
ualidade de
pelas ent

ue promova
ctos podem
tes manifes

var nos ter
ndos europ
uros, atrav
, Lisboa e
Recursos, d
mento Rura

ida no avis
ras é dilata
a decisão e

ntação de c
itorial, con
nto 3 do A
de 2014, no

aprovação 
ados por 
reas metrop
tégias Integ
UTS III, rec
daturas n.º 0

s regiões N
erritorial, r
grados (ITI)
econhecida

municipais
m especial ê
reas da inc
e prestação 
idades mu
am a mode
m conter 
tem acordo

rmos do pr
peus estrut
vés da co
e Alentejo, 
do Program
al do Contin

so publicad
ado até 21 
 publicação

candidatura
forme o ar

Acordo de P
os seguintes

de Pactos 
pactos, pr

politanas, c
gradas de 
onhecidas c
01/ 2014, d

NUTS III, sã
recorrendo 
), radicados
as ao nível 

 e intermun
ênfase na 
clusão, da 
desses me

unicipais e 
ernização a

a particip
o explícito p

esente Con
turais e de
ontribuição 

do Progr
a Operacion
ente. 

o em 17-0
de maio, c

o da aprovaç

as visa a apr
rtigo 65.º d
arceria 201
s termos: 

1.

para o De
omovidos 
onforme de
Desenvolvi

conforme d
de 12 de no

Págin

ão impleme
ao instru

s nas Estra
das comun

nicipais ess
reorganizaç
educação 

esmos servi
 intermun

administrati
pação de 
para tal na f

nvite é mob
e investime

dos Prog
rama Oper
nal Inclusão

03-2015, o
com o iner
ção dos pac

rovação de 
do Decreto-
14-2020, a

Objeto do c

esenvolvim
por iniciat

efinido no n
imento Ter

decisão rela
ovembro de

na 2 de 33 

entados 
umento 
atégias 

nidades 

enciais 
ção da 
ou da 
ços ou 
icipais, 
va e a 
outros 

fase de 

bilizada 
nto de 
gramas 
acional 
o Social 

o prazo 
rente e 
ctos. 

pactos 
-lei n.º 
dotado 

convite 

ento e 
tiva de 
n.º 1 do 
rritorial 
ativa ao 
 2014. 



 

1.2 Os 
inst
arti
ent
reco
des
apr

1.3 O p
das
nes
ges
inte
con

1.4 O p
urb
con

2.1 As 

2.2 Os 

3.1 As 
met
de 
Por
do 

3.2 Os 
met
sete

pactos ser
trumento re
go 65.º do 
idades mun
onhecida, 
sde que es
rovação. 

presente co
s EIDT, pelo
sta fase co
stão dos Pr
egram o pa
ncretização 

presente co
banos dos 
ntratualizaçã

candidatura

pactos incid

candidatu
tropolitanas
setembro, 

rtugal 2020
convite n.º 

pactos são
tropolitanas
embro. 

rão implem
egulamenta
DL n.º 137

nicipais e in
podendo in
tes manife

onvite corre
o que as c
nvidadas a
rogramas f
acto, assim 
da EIDT rec

onvite não a
PO Regiona
ão será obje

as abrangem

dem sobre 

ras são a
s, conforme
e submet

0 (www.port
1/ 2014 do

 promovido
s, de acord

entados, em
ar dos Inves
7/ 2014, de
ntermunicip
ntegrar a p
stem acord

esponde à f
comunidade
a propor e 
financiadore
como os re

conhecida.

abrange as 
ais do Nor
eto de post

m as regiõe

território de

apresentada
es com os r
idas atravé
tugal2020.p
o Portugal 2

os por inicia
o com o n.

m todo o t
stimentos T
e 12 de sete
pais essenc
participação
do explícito

fase subseq
es intermun
posteriorm

es, os inve
esultados q

prioridades
rte, Centro
terior aviso 

s Norte, Ce

e nível NUT

as por co
requisitos e
és de form
pt), que ten
2020. 

ativa das co
.º 1 do artig

território do
Territoriais 
embro, e ab
iais à imple

o de outro
o para tal, 

quente ao p
nicipais e a

mente nego
stimentos 

que se prete

s de invest
, Lisboa e 
específico.

entro, Alente

TS III, confor

omunidades
stabelecido

mulário elet
nham uma 

omunidades
go 65.º do 

o Continent
Integrados 

brangem as
ementação 
s copromo
na fase d

processo de
as áreas m
ciar com a
e o progra
endem atin

imento inte
Alentejo, c

2. 

ejo e Lisboa

rme a EIDT 

3. Ent

s intermun
os na Lei n.º
rónico disp
EIDT recon

s intermuni
DL n.º 137

Págin

te, recorren
(ITI), confo

s intervençõ
da respetiv

otores asso
e apresent

e reconhec
metropolitan
as autoridad
ama de açã
gir, no qua

egradas nos
cujo proce

Âmbito ter

a. 

reconhecid

tidade prop

nicipais e 
º 75/ 2013
ponível no 
hecida no 

cipais e das
7/ 2014, de

na 3 de 33 

ndo ao 
orme o 
ões das 
va EIDT 
ciados, 
ação e 

imento 
as são 
des de 
ão que 
adro da 

s eixos 
sso de 

rritorial 

a. 

onente 

áreas 
, de 12 
portal 

âmbito 

s áreas 
e 12 de 



 

4.1 A s
n.º 
por

a) 

b) 

c) 

4.2 No 
incl
per
det

4.3 A C
pela

4.4 Os 
hav
env

4.5 Os 
rea
eleg
ind
pro
reve
que

4.6 O p

a) 

b) 

seleção dos 
5 do artigo

r: 

Um repres
Norte, Ce
Eficiência 
Emprego e

Um repr
Desenvolv

Um repres

caso de a p
lui um repr
rtinentes, e 
ermina o n.

Comissão d
as autorida

pactos são
vendo aloca
velope globa

pactos de
lização e 
gibilidades,
icativos e o

ogramas su
elar adequa
e promove o

processo de

A primeir
parecer da

A segunda
dos comp
concretiza
concretiza

pactos com
o 65.º do D

sentante de
entro, Lisbo

no Uso d
e do Progra

resentante 
vimento Reg

sentante da

proposta de
resentante d

o Presiden
.º 6 do artig

e Avaliação
des de gest

o aprovados
ações financ
al a disponi

evem contr
resultado d
, incluindo 
os indicado
bscritores d
ado à tipolo
o pacto dev

 seleção en

ra, inclui a
a Comissão

a, inclui a n
promissos 
ação do p
ar pelas aut

mpete a um
Decreto-Lei

e cada uma
oa e Alente
dos Recurs
ama de Dese

de cada
gional do No

Agência pa

e pacto incl
de cada um

nte da Com
go 65.º do D

o é apoiada
tão dos pro

s na sequên
ceiras pré-d
ibilizar para

ribuir para
dos progra

as especif
res de reali
do presente

ogia de inte
ve propor in

volve duas

 avaliação 
de Avaliaçã

egociação d
em termos
acto, tendo
oridades de

ma Comissã
i n.º 137/2

a das autor
ejo, do Pro
os, do Pro
envolvimen

a uma d
orte, Centro

ara o Desen

uir financia
ma das Dire
issão de C

DL n.º 137/

a por perito
gramas fina

ncia de um 
definidas pa
a os ITI. 

as elegib
amas financ
ficidades d
ização e res
e convite. S
rvenção pro

ndicadores a

fases: 

da coerên
ão;  

da configur
s de meta
o presente
e gestão do

4. Sel

ão de Avalia
014, de 12

ridades de 
ograma Ope
ograma Op
to Rural do 

as Comis
o, Lisboa e A

nvolvimento

amento do F
eções Regio
oordenação
2014, de 12

os externos
anciadores.

processo d
ara cada IT

ilidades, m
ciadores. E

do PO Lisb
sultado de 
Sempre qu
oposta para
alternativos

cia e qual

ração e razo
as e result
e a ambiçã
s programa

leção e apro

ação, definid
2 de setemb

gestão dos
eracional S

peracional I
Continente

sões de 
Alentejo; 

 e Coesão, 

FEADER, a a
nais de Ag

o Nacional d
2 de setemb

s independe

de seleção c
I, tendo co

montantes e
Em anexo 
oa, os mo
referência p
e o indicad
a integrar o 

e respetiva

idade do p

oabilidade d
tados, e d
ão da EIDT
as financiad

Págin

ovação dos 

da nos term
bro, e cons

s PO Region
Sustentabilid
Inclusão So
e (PDR 2020

Coordenaç

IP. 

análise e av
ricultura e 
do FEADER
bro. 

entes contr

concorrenci
mo referên

e indicado
são indica

ontantes má
para cada u
dor do PO 

pacto, a en
as metas. 

pacto, atrav

dos investim
da capacida
T reconhec

dores.  

na 4 de 33 

pactos 

mos do 
stituída 

nais do 
dade e 
ocial e 
0); 

ção e 

valiação 
Pescas 
, como 

ratados 

al, não 
cia um 

res de 
das as 
áximos 
um dos 
não se 
ntidade 

vés de 

mentos, 
ade de 
cida, a 



 

4.7 Na 
con
met
fina

4.8 Apó
aut
65.

a) 

b) 

c) 

d) 

5.1 O p
obj
coe
pro
mo
Con
inic

5.2 A p
seg

As autorid
processo e

fase negoc
ncretização 
tas dos p
anceiras. 

ós a seleç
oridades de
º do Decret

As compe

Os monta

Os compr

Os instru
acompanh

processo de
eto de ap

erência e q
oposta em m
nitorização
ncluída a p
ciam a fase 

primeira fa
guinte escal

dades de g
e resultado

cial poderá 
da respetiv

programas 

ão, a deci
e gestão do
to-Lei n.º 1

etências del

antes e o ca

romissos as

mentos e m
hamento, m

e análise e
preciação p
qualidade d
matéria de 
 e avaliaçã

primeira fas
negocial co

ase envolve
a: 

gestão man
s desta seg

ser ajustad
va EIDT reco
financiado

são de ap
os program
37/2014, d

egadas por

alendário do

ssumidos em

mecanismo
monitorizaçã

nvolve dua
pela Comiss
do pacto, t

investimen
o, podendo
se, as auto
om os propo

 uma apre

têm a Com
unda fase. 

o o conteúd
onhecida, a
res, bem 

provação do
as financia

de 12 de set

r cada autor

os financiam

m termos d

s de lidera
ão, avaliaçã

as fases. Nu
são de Av
endo prese

nto, metas e
o incluir rec
oridades de
onentes. 

eciação qua

missão de A
 

do do pacto
assim como

como às 

os pactos 
dores, de a
tembro, e in

ridade de ge

mentos; 

e investime

nça, partici
ão e auditor

5. Met

uma primei
valiação, vi
ente a EIDT
e resultado
comendaçõ
e gestão d

alitativa e 

Avaliação in

o à ambição
à realizaçã
respetivas 

é da resp
acordo com 
nclui: 

estão; 

entos, metas

pação, pre
ia. 

todologia de

ra fase as 
sando a a
T reconhec
s, e sistem
es para a f
os program

é classifica

Págin

nformada s

o e capacid
ão dos obje

disponibi

ponsabilidad
 o n.º 7 do

s e resultad

stação de c

e análise do

candidatur
análise glo
cida e a am

ma de gover
fase subseq
mas financi

ada com b

na 5 de 33 

obre o 

ade de 
etivos e 
lidades 

de das 
o artigo 

dos; 

contas, 

o pacto 

ras são 
bal de 
mbição 
rnação, 
quente. 
iadores 

ase na 



 

5.3 Um
can
igu

5.4 As 
neg

5.5 As 
dos
dec
os 

5.6 As 
apr
201

6.1 Os 
com

a) 

b) 

c) 

 
Co

er
ên

ci
a 

co
m

 a
 E

ID
T 

h
id

ma apreciaç
ndidatura, o
almente de

candidatura
gocial, da re

autoridades
s resultado
cisão, o qua
resultados d

autoridade
rovação dos
14. 

pactos são 
m o dispost

A definiçã

Uma sínte
territorial,

Uma sínte
utilização 
problemas
inerentes 

re
co

nh
ec

id
a 

Boa

Suficie

Insufici

ção de “i
observando 
finidos os t

as com par
esponsabilid

s de gestão
s do proce
al será obje
das fases 1 

es de gestã
s pactos, n

apresentad
o no n.º 3 d

ão e delimita

ese, até 17
 com base 

ese, até 17
das oportu

s analisados
ao crescime

QUAL
DOS

B

a B

ente B

ente Insuf

nsuficiente”
os termos

termos e pra

ecer de apr
dade das au

 dos progra
esso negoc
eto de decis
e 2). 

ão dos pro
os termos 

dos em form
do artigo 65

ação do terr

7.500 carac
na EIDT rec

7.500 carac
unidades e 
s e diagnos
ento susten

LIDADE GLOBAL D
S MECANISMOS DE

Boa S

Boa S

Boa S

ficiente In

” determin
s da decisã
azos para a

reciação de 
utoridades d

amas financ
cial, incluin
são conjun

ogramas fi
do n.º 7 d

mulário elet
5.º do Decre

ritório de in

cteres, da
conhecida;

cteres, da e
potencialid

sticados, no
ntável e incl

DO PROGRAMA D
E GOVERNAÇÃO,

AVALIAÇÃO 

Suficiente 

Suficiente 

Suficiente 

nsuficiente 

na a revis
ão da Comi
a apresentaç

“Boa” e “Su
de gestão d

ciadores em
do os mon
ta da Comi

nanciadore
do artigo 6

6. E

trónico, e in
eto-Lei n.º 

ncidência; 

análise e 

estratégia 
dades e a s
o contexto d
usivo, apre

E AÇÃO, INCLUIN
MONITORIZAÇÃO

Insuficient

Insuficient

Insuficient

Insuficient

são estrut
ssão de Av
ção da cand

uficiente” pa
os program

mitem uma a
ntantes e c
ssão de Av

s comunica
5.º do Dec

strutura e c

ncluem info
137/2014: 

do diagnós

integrada p
superação d
da prossecu
sentando: 

Págin

NDO 
O E 

te 

te 

te 

te 

ural integ
valiação, se
didatura rev

assam a um
mas financia

análise sust
condicionan
valiação (inc

am a decis
creto-Lei n.

conteúdo do

rmação de 

stico da si

para maxim
das dificuld
ução dos ob

na 6 de 33 

ral da 
endo aí 
vista. 

ma fase 
adores. 

tentada 
ntes da 
cluindo 

são de 
º 137/ 

o pacto 

acordo 

ituação 

mizar a 
dades e 
bjetivos 



 

d) 

e) 

6.2 Os 
con
res

Par
(e.g
imp
das

6.3 A d
aju
favo
que
ma

 Objet

 A par
imple

 O valo

O Program
sobreposi
identifican

 A sua

 Tipo d

 As fon

 Os o
impac

O modelo 

 O mo
com e

 Os me

 O en
execu

pactos têm
ncretização 
petiva natu

a efeitos de
g. apoios a
possibilidad
s mesmas.  

descriminaç
stamento n
orecer a su
e se enco
peamentos)

ivos e vocaç

ticipação at
mentação d

or económic

ma de Ação
ção de inv
ndo as açõe

a natureza e

de promoto

ntes e mont

bjetivos, m
ctos). 

de Governa

odelo de ge
eficácia e ef

ecanismos d

nvolvimento
ução das op

m de discrim
dos resu

reza ou imp

esta identif
ao empreen
de de identi

ão de pelo 
no decurso 
ua compatib
ntram suje
). 

ção específ

tiva dos ato
do pacto 

co e social d

o e os inves
vestimentos

es a realizar

e característ

or; 

tantes de fi

metas quan

ação: 

estão e org
ficiência (5.0

de acompan

o e respon
perações ide

minar, pelo
ltados con
pacto munic

ficação, as l
dedorismo)
ficação ex a

menos 75%
do process
bilidade com
eitos a pr

fica do ITI; 

ores territor

da interven

stimentos q
s e a pro
r e o quadro

ticas; 

nanciament

ntificadas e

ganização q
000 caracte

nhamento e

nsabilidade
entificadas)

o menos 75
ntratualizad
cipal.  

linhas de a
) considera
ante da list

% dos inves
so de seleçã
m o resulta
rocessos d

riais relevan

ção estraté

que integram
omoção de 
o global de 

to; 

e resultado

ue assegur
eres); 

e avaliação (

es dos pa
(5.000 cara

5%, dos inv
os, explici

poio a emp
am-se na s
ta de promo

stimentos a
ão e até ao
ado das co
de planeam

ntes e pertin

gica. 

m o pacto, 
atuações 

investiment

os esperado

ram a pross

(7.000 cara

rceiros (no
acteres). 

estimentos 
tando a d

presas priva
ua globalid
otores ou d

a realizar po
o final da se
ndicionante

mento prév

Págin

nentes para

garantindo
compleme

to: 

os (realizaç

secução do

acteres); 

omeadamen

a realizar 
demonstraç

adas ou a p
dade atende
destinatários

ode ser obj
egunda fas
es dos prog
vio (denom

na 7 de 33 

a a boa 

o a não 
ntares, 

ções e 

o pacto 

nte na 

para a 
ção da 

pessoas 
endo à 
s finais 

jeto de 
e, para 
gramas 

minados 



 

7.1 Nos
fina
pro
tipo

Objetivo Tem

OT2/ PI 2.3 - M
sua utilização e
administração l
OT4/ PI 4.3 - A
de baixo teor d
à utilização da e
renováveis nas 
nomeadamente
administração l
OT5/ PI 5.1 - P
climáticas e a p
ao investimento
climáticas 
OT5/ PI 5.2 - a 
abordar riscos e
catástrofes e de
catástrofes, de 
nos respetivos p
civil 
OT6/ PI 6.1 - In
(apoio a investi
quando a geogr
com a ITI e ape
sensibilização a
OT6/ PI 6.3 - A
promoção e no 
natural 
OT8/ PI 8.3 - P
qualidade do em
trabalhadores: a
própria, ao mic
empresas 
OT8/ PI 8.8 – D
empresas e do 
por conta própr
empresas 
OT9/ PI 9.1 - P
a pobreza e a d
inclusão ativa d
grupos de risco
OT9/ PI 9.4 – M
sustentáveis, de
comportáveis, i
serviços sociais
OT9/ PI 9.7 - In
equipamentos s
OT10/ PI 10.1 -
na formação pr

s termos do
anciadores, 
ossecução d
ologias de a

ático, priorida
e tipologias de

Melhorar o acesso
e qualidade: apo
ocal 

Apoiar a transição
e carbono em to
eficiência energé
infraestruturas p
 nos edifícios pú
ocal, excluindo 
romover a adapt

prevenção e gest
o para adaptação

promoção de in
específicos, asse
esenvolver sistem
acordo com as m
planos de emerg

nvestimentos no
mentos municip
rafia da interven
nas para ações d
ambiental) 
Apoio ao investim

desenvolviment

romover a suste
mprego e apoiar
apoio à criação d
roempreendedo

Desenvolvimento 
apoio ao investi
ria, microemepre

romover a inclus
iscriminação: ap

de comunidades 
o  
Melhoria do acess
e grande qualida
ncluindo cuidad
 de interesse ge

nvestimentos em
sociais 
- Investir na edu
ofissional para a

7.

o Acordo de
os invest

dos seguinte
ação: 

ade de Investim
e ação 

o às TIC, bem co
io à modernizaç

o para uma econ
odos os setores: 
ética e das energ
públicas, 
úblicos da 
o setor da habit
tação às alteraçõ
ão de riscos: o a
o às alterações 

nvestimentos par
egurar a resistên
mas de gestão d
medidas identific
gência e de prote

 setor dos resíd
pais ou intermun

ção é coincident
de educação e 

mento na proteçã
to do património

entabilidade e a 
r a mobilidade do
de emprego por 
rismo e à criaçã

dos viveiros de 
mento em ativid
esas e criação de

são social e com
poio a medidas d
marginalizadas 

so a serviços 
ade e a preços 
os de saúde e 

eral 
m infraestruturas

ucação, na forma
a aquisição de 

 Objetivo

e Parceria (P
timentos a
es objetivos

mento PO 
Nort

omo a 
ão da √

nomia 
apoio 

gias 

ação 

√

ões 
apoio 

ra 
ncia às 
e 
cadas 
eção 

uos 
icipais 
te 

ão, na 
o 

os 
conta 

o de 
√

dade 
e √

mbater 
de 
e √

 e √
ação e √

s temáticos

Portugal 202
a propor n
s temáticos 

O 
te 

PO 
Centro

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ √ 

√ √ 

√ √ 

 

√ √ 

√ √ 

s e prioridad

20), e do te
nos pactos
(OT), prior

PO 
Lisboa 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

des de inves

xto aprovad
s devem c
idades de i

PO 
Alentej

o 

P
SE

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

Págin

stimento do

do dos prog
contribuir p
nvestiment

PO 
EUR 

PO IS

 
 

 

 

√ 
 

√ 

 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 √ 

 √ 

  

  

na 8 de 33 

o pacto 

gramas 
para a 
o (PI) e 

E PDR 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo Tem

competências e
apoio a interven
abandono escol
acesso ao ensin
OT10/ PI 10.5 -
educação pré-e
OT3/Medida 4 (
físicos – Ação 3
coletivas (regad
barragens, dren

7.2 A s
opç
eleg
apr

7.3 O a
terr
tipo
do 

As 
tipo
mu

7.4 As 
con

7.5 Ape
dos
prio
as s

a) 

b) 

c) 

ático, priorida
e tipologias de

e a aprendizagem
nções de reduçã
lar e promoção d
no 
- Investimentos 
escolar e do ensi
(FEADER) - Inves

3.4 (PDR 2020) – 
dios tradicionais,
nagem e estrutu

seleção dos
ções tomad
gibilidades,
resentados e

acesso a op
ritório que 
ologias de i
artigo 65.º 

autoridades
ologias inte
nicipais ou 

entidades
ntratualizáve

enas poderã
s program
oridades de
seguintes p

PI 4.3: A
domínio d
nas infra
administra

PI 5.2: De
respetivos

PI 9.7: In
municipal

ade de Investim
e ação 

m ao longo da vi
o e prevenção d
da igualdade de 

em infraestrutur
ino básico 
stimentos em at
Infraestruturas 

, segurança de 
ração fundiária) 

s objetivos 
das no âm
, os mont
em anexo. 

perações p
tenha um p
ntervenção 
do DL n.º 1

s de gestão
egradas nos

intermunic

s intermu
eis, referida

ão ser mob
mas financi
e Investime
prioridades d

poio à util
da eficiênci
aestruturas 
ação local e

esenvolver s
s planos de 

nvestimento
;  

mento PO 
Nort

da): 
o 

ras da √
ivos 

e priorida
mbito de c
tantes e 

romovidas 
pacto aprov
abrangidas
37/2014.

 mantêm a 
s pactos de
ipais, mesm

nicipais p
as no ponto

ilizadas po
iadores nã
nto promov
de investim

ização da 
a energétic

públicas,
e sub-region

sistemas de
emergência

os em infra

O 
te 

PO 
Centro

√ √ 

 

ades de ca
cada progr
os indicad

por entida
vado, é feito
s por esse p

possibilida
sde que pr

mo que seja

poderão e
o 7.1, as qu

r via de ITI,
ão apoiarã
vidas por e

mento: 

eficiência 
ca com pos
, nomeada
nal (excluin

e gestão de
a e de prote

aestruturas 

PO 
Lisboa 

√ 

 

da pacto d
rama finan
dores de 

des munici
o exclusiva
pacto, nos t

de de apoia
omovidas p

am copromo

scolher, d
e mais se a

, uma vez q
ão diretam
entidades m

energética 
ssível utiliza
amente n

ndo setor da

e catástrofe
eção civil); 

e equipam

PO 
Alentej

o 

P
SE

√ 

 

deve ser co
ciador, de 
realização 

pais e inte
mente por 
ermos esta

ar diretamen
por entidad
otoras dos p

do grupo 
dequam à s

que as auto
mente inte
municipais e

em projeto
ação de en
os edifício
a habitação)

s (medidas 

mentos soc

Págin

PO 
EUR 

PO IS

  

 
 

ompatível c
acordo c
e de res

ermunicipais
via deste, p
belecidos n

nte operaçõ
es que não
pactos.  

das tipo
sua EIDT. 

ridades de 
ervenções 
e intermun

os integrad
nergias reno
os público
);  

 identificad

ciais de in

na 9 de 33 

E PDR 
2020 

 

√ 

com as 
om as 
sultado 

s, num 
para as 
no n.º 9 

ões nas 
o sejam 

ologias 

gestão 
dessas 
icipais, 

dos no 
ováveis 
os da 

das nos 

iciativa 



 

d) 

7.6 No 
res
prio
as s

a) 

b) 

7.7 As 
7.5

Ass
apr
pro

7.8 As 
exc

Tra
con
as 
inve

7.9 Os 
des
nos

8.1 As 
inte
ass
téc

PI 10.5: I
básico. 

caso do PO
petiva aut
oridades de
seguintes p

PI 9.7: In
municipal

PI 10.5: I
básico. 

prioridades
 e 7.6 têm 

sim, para es
rovado que
ogramas, pa

prioridades
ceto no caso

ata-se de a
ncorrem par
mesmas op
estimento) 

investimen
sde que os 
s pactos, na

autoridad
ermunicipai
ociados ao
nica dos res

nvestimento

O Lisboa, ap
oridade de
e Investime
prioridades d

nvestimento
; 

nvestimento

s de investi
uma integra

stas priorida
e não as 
ara todo o ti

s de investi
o do PO Lisb

poios veicu
ra um mesm
perações, c
e FSE (apoio

tos a inclui
restantes p

a fase de ap

es de ge
s e áreas 

o exercício 
spetivos PO

os em infra

penas pode
e gestão 
nto promov
de investim

os em infra

os em infra

mento refe
ação faculta

ades de inv
tenha mo

ipo de prom

mento 8.3 
boa em que

ulados por 
mo objetivo
om a devid
o ao empreg

r nos pacto
romotores 

presentação 

estão pode
metropolit
dessas com

O.  

aestruturas

erão ser mo
não apoia

vidas por e
mento: 

aestruturas 

aestruturas

ridas no po
ativa nos IT

vestimento e
obilizado, p
motores. 

e 8.8 só p
e apenas é m

duas priori
o específico
da segregaç
go). 

os não se cir
manifestem
e aprovaçã

8. Co

erão deleg
tanas prom
mpetências 

da educaç

obilizadas p
ará diretam
entidades m

e equipam

da educaç

onto 7.1 e q
I. 

e para um t
poderá hav

podem ser s
mobilizada 

dades de i
o e que orig
ção das ele

rcunscrevem
m acordo ex
ão dos mesm

ompetências

gar compe
motoras do

financiáve

ção pré-esc

por via de IT
mente inte
municipais e

mentos soc

ção pré-esc

que não con

erritório qu
ver interve

selecionada
a PI 8.3. 

nvestimento
ginam, pelo 
egibilidades

m aos de in
xplícito para
mos.  

s delegáveis

etências n
s pactos, 
is no âmbi

Página

colar e do 

TI, uma vez
ervenções 
e intermun

ciais de in

colar e do 

nstam dos 

ue tenha um
enção diret

as conjunta

o autónom
 menos em

s FEDER (ap

iciativa mu
a a sua inte

s e não dele

nas comun
sendo os 
ito da assi

a 10 de 33 

ensino 

z que a 
dessas 
icipais, 

iciativa 

ensino 

pontos 

m pacto 
ta dos 

mente, 

as que 
m parte, 
poio ao 

nicipal, 
egração 

egáveis 

nidades 
custos 
stência 



 

O â
fina
des

8.2 Não
de 
apr

9.1 Cad
de 
de 

9.2 Nos
ava
cre
res
Por

A dotaç
present

âmbito des
anciamento 
scrita no po

o são deleg
operações

resentação d

da pacto a a
7 anos para
programaçã

s termos do
aliação inter
scente, em
ultado, nos
rtugal 2020 

ção máxima
e convite é 

ssa delegaç
 na assistê
nto 5 do av

gáveis as co
, validação
de candidat

apresentar n
a a respetiv
ão do Portu

o n.º 10 do 
rcalar em 2

m função d
s termos a 
e dos seus

a indicativa
a que se ap

ção, bem c
ncia técnica

viso. 

ompetências
o de despe
turas. 

no âmbito d
a execução
gal 2020. 

artigo 65.º 
019, sendo
o grau de
definir na 
 programas

a de fundos
presenta no

como as c
a do PO se

s das autor
esas e abe

do presente
, coincidind

 do Decreto
o alvo de aj
e concretiza

operaciona
s. 

s a atribuir 
o quadro seg

ondições e
erão objeto 

ridades de 
ertura de c

e convite, d
do com o ho

o-Lei n.º 13
justamento
ação dos i
alização do 

à totalidad
guinte: 

e limites as
de decisão

gestão rela
concursos o

9.

eve ter uma
orizonte tem

37/2014, o 
, em sentid
ndicadores
quadro de

10. D

de dos pact

Página

ssociados a
o na fase n

ativas à apr
ou convite

Duração do

a duração m
mporal do p

pacto é obj
do decresce
s de realiza
e desempen

Dotação de 

tos no âmb

a 11 de 33 

ao seu 
egocial 

ovação 
s para 

o pacto 

máxima 
período 

jeto de 
ente ou 
ação e 
nho do 

fundos 

bito do 



 

As cand
maio de

A data e
do corre

A apres
no ende
as entid
disponív

Pr
In

O

didaturas po
e 2015. 

e a hora de
espondente

sentação da
ereço https
dades benef
vel para o e

rioridade de 
nvestimento

Total

PI 2.3

PI 4.3

PI 5.1

PI 5.2

PI 6.1

PI 6.3

PI 8.3

PI 8.8

PI 9.1

PI 9.4

PI 9.7

PI 10.1

PI 10.5

OT3/Ação 3.4 

oderão ser 

e entrada da
e formulário

as candidatu
://www.por
ficiárias tem
efeito no me

Total PO

1.045.742

53.886

159.614

8.000

0

500

69.200

116.815

47.612

131.197

36.000

82.237

122.658

134.025

84.000

apresentad

as candidat
o no Balcão 

uras é feita
rtugal2020.
m que estar
esmo sítio e

O Norte PO Ce

403.442 2

24.186

74.914

75.115

23.012

81.897

27.737

44.758

51.825

11. Perío

das entre o 

turas são as
2020. 

a em suport
.pt/Balcao2
r registadas
eletrónico.

entro PO Lisb

283.000 88

24.000

35.000 12

35.000 15

24.000 6

16.000

9.000 10

11

40.000 3

50.000 10

50.000 21

odo para a a

dia 30 de m

s do registo

12. Ap

te eletrónic
020. Para a
s no Balcão

oa PO Alentejo

8.000 126.80

5.70

2.000 37.70

5.000 19.20

6.000 11.70

8.60

0.000 3.30

.000

3.000 11.50

0.000 17.90

.000 11.20

apresentaçã

março e as 

o que comp

presentação

o através d
apresentaçã
, utilizando

o PO SEUR

00 8.500

00

00

500

00

00

00

00

00

00

00

8.000

Página

ão de candid

18h do dia

prova a sub

o das candid

do Balcão PT
ão da candid
o a funciona

Unid:

PO ISE

52.000

27.000

25.000

a 12 de 33 

 

daturas 

a 21 de 

missão 

daturas 

T2020, 
datura, 
alidade 

: mil euros

PDR
2020

84.000

84.000



 

Este reg
pelo qu
de aces
automa

Após ac
preench
qual se 

O prazo
2015., 
prazo fi

O prese
enquad
 

gisto tem po
e deverá se
sso do Po
ticamente n

creditação n
himento do 
candidata. 

o limite pa
sem prejuíz
ixado no nú

ente Convit
radora, estã

or base o s
er utilizado 
ortal das F
no balcão.  

no sistema e
formulário 
 

ara a decisã
zo da even
úmero 11 do

te e outras
ão disponív

 

istema de a
o número 

Finanças a 

e conclusão
de candida

ão e public
ntual necess
o presente 

 peças e i
veis no porta

autenticaçã
de contribu
que se s

o do registo
atura, deven

cação da ap
sidade de a
aviso. 

14.

nformações
al https://w

o da Autori
uinte da ent
ucede a a

o de entidad
ndo ser sele

13. Ca

provação d
ajustamento

Divulgação

s relevantes
www.portug

dade Tribu
tidade bene

atribuição d

de é então p
ecionado o 

alendário de

os pactos é
o equivalen

o e informaç

s, nomeada
al2020. 

Página

tária e Adu
eficiária e a
da senha 

possível ace
presente av

e análise e d

é 09 de ju
nte à altera

ção comple

amente leg

a 13 de 33 

aneira, 
a senha 
gerada 

eder ao 
viso ao 

decisão 

ulho de 
ção do 

mentar 

islação 



 

O

A 

O

O P

A P

O Presi

O Presidente

Presidente 

 Presidente

Presidente d

Presidente d

dente da A

A Gestora d

e da Comiss

da Comissã

 da Comiss

da Comissã

da Autoridad

utoridade d

do Program

são Diretiva

Em

ão Diretiva 

An

ão Diretiva 

Jo

ão Diretiva d

A

de de Gestã
Eficiência n

Helena P

de Gestão do

Dom

a de Desen

Pa

a do Program

mídio Gome

do Program

na Abrunhos

do Program

oão Teixeira

do Program

António Dieb

ão do Progr
no Usos dos

Pinheiro de A

o Programa

omingos Lop

volvimento

atricia Cotrim

 

ma Operacio

es 

ma Operacio

sa 

ma Operacio

a 

a Operacion

b 

ama Operac
s Recursos

Azevedo 

a Operacion

pes 

 Rural do C

m 

onal Region

onal Regiona

onal Region

nal Regiona

cional Suste

al Inclusão 

ontinente (P

Página

nal do Norte

al do Centro

al de Lisboa

al do Alentej

entabilidade

Social e Em

PDR 2020) 

a 14 de 33 

e 

o 

a 

jo 

e e 

mprego 



 

rea

 

lização
Elegib

o e de 
bilidade
resulta

es, mo
ado, po

ontante
or Prog

es e ind
grama 

A

dicado
Opera
finan

Página 15 de 33

ANEXO

ores de
acional
ciador

3 

O 

 
 

r 



 

Anexo A.1 - Elegibilidades, montantes e indicadores de realização e de resultado do Programa Operacional Regional do Norte 

Objetivo Temático 
(OT) 

Prioridade de Investimento (PI) Objetivo Específico 

PDCT NUTS III 
(ITI) 

Indicadores de realização Indicadores de resultado* 

FEDER FSE Designação Meta 2023 
Quadro de 

desempenho 
Designação*  Meta 2023 

OT4. Apoiar a 
transição para uma 
economia de baixo 
teor de carbono em 
todos os setores 
(EP3 do PO Norte) 

4.3/4c. Apoio à eficiência 
energética, à gestão inteligente da 
energia e à utilização das energias 
renováveis nas infraestruturas 
públicas, nomeadamente nos 
edifícios públicos e no setor da 
habitação (EP3/PI2 do PO Norte) 

Aumentar a eficiência 
energética nas 
infraestruturas públicas da 
administração local, 
apoiando a implementação 
de medidas integradas de 
promoção da eficiência 
energética e racionalizando 
os consumos 

74.913.668   

Redução 
anual do 
consumo de 
energia 
primária nos 
edifícios 
públicos 
(kWh/ano) 

140.000.000 Sim 

Consumos de 
energia primária na 
administração 
regional e local (tep) 

164.756 

OT8. Promover a 
sustentabilidade e a 
qualidade do 
emprego e apoiar a 
mobilidade dos 
trabalhadores (EP6 
do PO Norte) 

8.3/8iii. Emprego por conta própria, 
empreendedorismo e criação de 
empresas, incluindo micro, 
pequenas e médias empresas 
inovadoras (EP6/PI2 do PO Norte) 

Incentivar a criação de 
emprego por conta própria 
e de empresas por 
desempregados e outras 
pessoas desfavorecidas ou 
inativas 

  75.115.052 

Pessoas 
apoiadas no 
âmbito da 
criação de 
emprego, 
incluindo 
autoemprego 
(Nº) 

10.000 Sim  

Pessoas apoiadas no 
âmbito da criação de 
emprego, incluindo 
autoemprego, que 
permanecem 12 
meses após o fim do 
apoio (%) 

70% 

8.8/8a. Apoio ao desenvolvimento 
dos viveiros de empresas e à 
atividade por conta própria, às 
microempresas e à criação de 
empresas (EP6/PI4 do PO Norte) 

Incentivar a criação de 
emprego por conta própria 
e de empresas por 
desempregados e outras 
pessoas desfavorecidas ou 
inativas 

23.011.790   

Número de 
empresas 
que recebem 
apoio (Nº) 

900 Não 
Postos de trabalho 
criados (Nº) 

1.260 

OT9. Promover a 
inclusão social e 
combater a pobreza 
e a discriminação 
(EP7 do PO Norte) 

9.1/9i. Inclusão ativa, incluindo com 
vista à promoção da igualdade de 
oportunidades e da participação 
ativa e melhoria da 
empregabilidade (EP7/PI1 do PO 
Norte) 

Promover iniciativas de 
inclusão social, 
potenciando parcerias de 
caráter inovador e/ou 
experimental que envolvam 
uma ampla gama de 
entidades 

  81.897.307 

Participantes 
em ações de 
trabalho 
socialmente 
necessário 
(Nº) 

36.000 Sim  

Participantes 
empregados 6 meses 
depois de terminada 
a participação em 
ações de trabalho 
socialmente 
necessário (%) 

42% 

9.7/9a. Investimento na saúde e 
nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento 
nacional, regional e local, para a 
redução das desigualdades de 
saúde, para a promoção da 
inclusão social através da melhoria 
do acesso aos serviços sociais, 
culturais e de recreio, assim como 
para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de 
base comunitária (EP7/PI3 do PO 
Norte) 

Qualificar e adequar a atual 
rede de serviços e 
equipamentos sociais e de 
saúde à satisfação das 
necessidades da 
população  

27.736.479   
Equipamento
s sociais 
apoiados (Nº) 

97 Sim  

Indicador do PO não se adequa às 
tipologias de intervenção possíveis 
de integrar nos pactos 
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PO 
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2.3/2
TIC 
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saúd
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ioridade de Investim

1/10i. Redução e preve
ndono escolar precoc
moção da igualdade d
m ensino infantil, primá
undário de boa qualida
uindo percursos de 
endizagem formais, nã
formais para a reinteg
ino e na formação (EP
Norte) 

5/10a. Investimentos n
cação, na formação e

mação profissional par
isição de competência
endizagem ao longo d
vés do desenvolvimen

aestruturas educativas
mativas (EP8/PI4 do P

2c. Reforço das aplica
para a administração 

prendizagem em linha
inclusão, a cultura em
de em linha (EP9/PI3 
te) 

mento (PI) Objet

enção do 
e e 
e acesso 
ário e 
ade, 
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escolar e
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na 
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qualidade
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regional e
eficiência
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tivo Específico 

er a melhoria do 
educativo dos 
eduzindo as 
recoces do 
educativo, 
ndo o insucesso 

e reforçando as 
que promovem a 

e no acesso à 
o básica e 
ria 

uir a 
cação/ 
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es da educação 
lar, dos ensinos 
ecundário e 
e dos 
entos de formação 
nal, colmatando 
s deficitárias e 
ndo as condições 
ducação, o ensino 
ação profissional, 
plemento das 
e melhoria da 
e do sistema 

5

ar o acesso e o uso 
iços públicos 
e natureza local e 
e melhorar a 
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ração pública 
de TIC 

2

PDCT NUTS III
(ITI) 

FEDER FSE

  44.757.6

51.824.542   

24.185.904   
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 Designação 

608 

Planos 
integrados e 
inovadores de 
combate ao 
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escolar (Nº) 
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das 
infraestrutura
s de 
acolhimento 
de crianças 
ou de 
educação 
apoiadas (Nº) 

Serviços da 
Administraçã
o Pública 
apoiados (Nº) 

adores de realização

Meta 2023 
Qua

dese

8 

9.500 

40 
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adro de 
empenho 
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Sim  

Indicador d
tipologias d
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Sim  
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Internet im
formulários
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preenchim
submissão
formulários
Internet no
câmaras (%
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Objetivo Temático 
(OT) 

T4. Apoiar a 
ansição para uma 
conomia com baixas 
missões de carbono 
m todos os setores 

T6. Proteger o 
mbiente e promover 
eficiência dos 
cursos 

T8. Promover a 
ustentabilidade e a 
ualidade do emprego 
apoiar a mobilidade 

os trabalhadores 

T9. Promover a 
clusão social e 

ombater a pobreza e 
discriminação 

s, montantes e indic

Prioridade de Inve

4.3/4c. A concessão
eficiência energética
inteligente da energ
utilização das energ
renováveis nas infra
públicas, nomeadam
edifícios públicos, e 
habitação 

6.3/6c. A conservaç
promoção e o desen
do património natura

8.3/8iii. Criação de e
conta própria, empre
e criação de empres
micro, pequenas e m
empresas inovadora

8.8/8a. A concessão
desenvolvimento do
empresas e o apoio 
por conta própria, às
microempresas e à 
empresas 

9.1/9i. Inclusão ativa
com vista à promoçã
igualdade de oportu
participação ativa e 
empregabilidade 

cadores de realização

stimento (PI) Ob

o de apoio à 
a, à gestão 
ia e à 

gias 
aestruturas 
mente nos 

no setor da 

Aume
energ
infrae
apoia
imple
medid
energ
de en
nos e

ão, proteção, 
nvolvimento 
al e cultural 

Prom
do pa
natura
região
turísti

emprego por 
eendedorismo 
sas, incluindo 
médias 
as 

Aume
empre
desig
desem
do ap
empre
própr
empre

o de apoio ao 
os viveiros de 

à atividade 
s 
criação de 

Apoia
própr
e de e
empre
e a ec

a, incluindo 
ão da 
nidades e da 
a melhoria da 

Prom
desen
comp
socia
espec
desem
desem
desva
neces
partic
merca

o e de resultado do P

bjetivo Específico 

ento da eficiência 
gética nas 
estruturas públicas, 
ando a 
mentação de 
das de eficiência 
gética e de produção 
nergias renováveis 
edifícios públicos 

over a valorização 
atrimónio cultural e 
al, afirmando a 
o como destino 
ico de excelência 

entar a criação de 
ego sustentável, 
nadamente para 
mpregados, através 
poio à criação do 
ego por conta 
ia e à criação de 
esas 

ar a criação do 
io posto de trabalho 
empresas, o 
eendedorismo social 
conomia social 

over o 
nvolvimento de 

petências pessoais, 
is e profissionais em 
cial de 
mpregados e 
mpregados com 
antagens 
ssitando de apoio 
cular para acesso ao 
ado de trabalho, e 

Programa Operacion

PDCT NUTS III
(ITI) 

FEDER FS

35.000.000 

35.000.000 

  24.000

16.000.000 

  9.000

nal Regional do Cent

I 
Indi

SE Designação

Redução anua
do consumo d
energia primá
nos edifícios 
públicos 
(kWh/ano) 

Aumento do 
número 
esperado de 
visitantes a sít
de património 
cultural e natu
e atrações 
beneficiárias d
apoio 
(visitantes/ano

0.000 

Pessoas 
apoiadas no 
âmbito da 
criação de 
emprego, 
incluindo 
autoemprego 
(Nº) 

Número de 
empresas que
recebem apoio
(Nº) 

0.000 

Indicador do P
adequa às tipo
intervenção po
integrar nos p

ro 

cadores de realizaçã

o  Meta 2023 
Q

de

al 
de 
ria 

43.460.000 

tios 

ural 

de 

o) 

 255.000 

 
 1.500 

e 
o 

 200 

PO não se 
ologias de 
ossíveis de 
actos  

 

ão Indicad

Quadro de 
esempenho 
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Não 
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energia
na adm
regiona
(tep) 

Não 

Dormida
estabele
hoteleir
aldeam
apartam
turístico
(milhare

Sim  

Pessoa
apoiada
âmbito 
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que per
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fim do a

Não 
Postos 
trabalho
(Nº) 

 

Indicado
adequa
interven
integrar
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Objetivo Temático 
(OT) 

T10. Investir na 
ducação, na 
rmação e na 
rmação profissional 

ara a aquisição de 
ompetências e a 
prendizagem ao 
ngo da vida 

Prioridade de Inve

9.7/9a. Investimento
nas infraestruturas s
contribuam para o 
desenvolvimento na
regional e local, a re
desigualdades de sa
promoção da inclusã
através da melhoria 
aos serviços sociais
recreativos, e da tra
serviços instituciona
serviços de base co

10.1/10i. Redução e
do abandono escola
promoção da iguald
acesso a um ensino
primário e secundár
qualidade, incluindo
aprendizagem forma
formais e informais p
reintegração no ens
formação 

10.5/10a. Investimen
educação, na forma
formação profissiona
aquisição de compe
aprendizagem ao lo
através do desenvol
infraestruturas educ
formativas 
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desen
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que fa
dinam
estrat
socia

os na saúde e 
sociais que 

acional, 
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do acesso 

s, culturais e 
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ais para os 
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o infantil, 
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ais, não 
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interv
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ao en
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aluno
qualid
sistem
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al para a 

etências e a 
ngo da vida 
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Qualif
mode
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bjetivo Específico 
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a inovação e a 
rimentação social 
acilitem a 

mização de 
tégias de inclusão 
l 

rçar a rede de 
estruturas sociais e 
aúde 

entar as 
venções que de 
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ções para o reforço 
ualdade no acesso 
nsino, a melhoria do 
sso educativo dos 
os, e o reforço da 
dade e eficiência do 
ma de educação 

ficação e 
ernização das 
ações escolares e 
rmação 

PDCT NUTS III
(ITI) 

FEDER FS
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50.000.000 
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Indi

SE Designação

Equipamentos
sociais e de 
saúde apoiado
(Nº) 
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escolar (Nº
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infraestrutura
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de educaçã
apoiadas (N
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Q
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s 

os 
 85 
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o 

) 

8 
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nto 
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o 
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Objetivo Temático 
(OT) 

T2. Melhorar o 
cesso às tecnologias 
a informação e da 
omunicação, bem 
omo a sua utilização 
qualidade 

Prioridade de Inve

2.3/2c. O reforço da
TIC na administraçã
linha, aprendizagem
infoinclusão, cultura
saúde em linha 

 

stimento (PI) Ob

s aplicações 
ão pública em 
m em linha, 

 em linha e 

Mode
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ços públicos 

PDCT NUTS III
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FEDER FS
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Objetivo Temático 
(OT) 

T2. Melhorar o 
esso às tecnologias 
informação e da 

municação, bem 
mo a sua utilização 
qualidade 

T4. Apoiar a 
nsição para uma 
onomia com baixas 

missões de carbono 
m todos os setores 

T6. Proteger o 
mbiente e promover 
eficiência dos 
cursos 

s, montantes e indic

Prioridade de Inve
(PI) 

2.3/2c. Reforço das a
de TIC na administraç
pública em linha, apre
em linha, infoinclusão
em linha e saúde em 

4.3/4c. Concessão de
eficiência energética,
inteligente da energia
utilização das energia
renováveis nas infrae
públicas, nomeadame
edifícios públicos e no
habitação 

6.3/6c. Conservação,
promoção e desenvo
do património natural 

cadores de realização

stimento 
Objeti

aplicações 
ção 
endizagem 
o, cultura 
linha 

Reforçar
disponib
fomentar
serviços 
parte da 
serviços 
melhorar
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contribui
melhoria
desempe
funções 
Estado c
e com os
económi

e apoio à 
 à gestão 

a e à 
as 
estruturas 
ente nos 
o sector da 

Aumenta
energétic
infraestru
apoiando
impleme
medidas
promoçã
energétic
racionali
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 proteção, 
lvimento 
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Promove
do patrim
natural, a
região co
turístico 

o e de resultado do P

ivo Específico 
F

r a 
bilidade e 
r a utilização de 
em rede por 
administração e 
públicos e 

r a eficiência da 
tração, 
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a do 
enho das 
de interação do 

com os cidadãos 
s agentes 
icos 

5.

ar a eficiência 
ca nas 
uturas públicas 
o a 

entação de 
s integradas de 
ão da eficiência 
ca e 
zando os 
os 

37

er a valorização 
mónio cultural e 
afirmando a 
omo destino 
de excelência 

19

Programa Operacion

PDCT NUTS III 
(ITI) 

FEDER FSE 

.700.000 0 

7.700.000 0 

9.200.000 0 

nal Regional do Alent

Indicado

Designação  

Serviços da 
administração 
pública apoiados 

Redução anual 
do consumo de 
energia primária 
nos edifícios 
públicos  

Aumento do nº 
esperado de 
visitantes nos 
sítios de 
património 
cultural e natural 
e atrações 
beneficiários de 
apoio (ano) 

tejo 

ores de realização 

Meta 2023 
Quad

desem

27 S

90.923.529 N

169.934 S

Indicado

dro de 
mpenho 

Designaç

Sim 

Indivíduos c
idade entre 
74 anos que
preencheram
enviaram pe
Internet 
impressos o
formulários 
oficiais nos 
últimos 12 m
no total de 
indivíduos 
Câmaras 
municipais q
disponibiliza
preenchime
submissão d
formulários 
Internet no t
de Câmaras

Não 

Consumo de
energia prim
na administr
regional e lo
(tep) 
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Dormidas em
estabelecim
hoteleiros, 
aldeamento
apartamento
turísticos e o
(milhares) 
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Objetivo Temático 
(OT) 

OT8. Promover a 
ustentabilidade e a 

qualidade do 
mprego e apoiar a 
mobilidade dos 
trabalhadores 

T9. Promover a 
clusão social e 
mbater a pobreza e 
discriminação 

Prioridade de Inve
(PI) 

8.3/8iii. Criação de em
conta própria, 
empreendedorismo e
de empresas, incluind
pequenas e médias e
inovadoras 

8.8/8a. Concessão de
desenvolvimento dos
de empresas e o apo
atividade por conta pr
microempresas e à cr
empresas  

9.1/9i. Inclusão ativa,
com vista à promoção
igualdade de oportun
da participação ativa 
melhoria da emprega

9.7/9a. Investimentos
e nas infraestruturas 
que contribuam para 
desenvolvimento nac
regional e local, para 
das desigualdades de
promoção da inclusão
através da melhoria d
aos serviços sociais, 
recreativos, e da tran

stimento 
Objeti

mprego por 

e criação 
do micro, 
empresas 

Aumenta
emprego
designad
desempr
do apoio
emprego
própria e
empresa

e apoio ao 
 viveiros 
io à 
rópria, às 
riação de 

Incentiva
emprego
própria e
por dese
outras pe
desfavor
inativas

 incluindo 
o da 
idades e 
e a 

abilidade 

Promove
desenvo
competê
sociais e
em espe
desempr
desempr
desvanta
necessit
particula
ao merca
e desenv
para a in
experime
que facil
dinamiza
estratégi
social 

s na saúde 
sociais 
o 
ional, 
a redução 

e saúde, a 
o social 
do acesso 
culturais e 
sição dos 

Qualifica
rede reg
equipam
melhorar
serviços
apoio so
adaptand
necessid

ivo Específico 
F

ar a criação de 
o sustentável, 
damente para 
regados, através 

o à criação do 
o por conta 
e à criação de 
as 

ar a criação de 
o por conta 
e de empresas 
empregados e 
essoas 
recidas ou 

8.

er o 
olvimento de 
ências pessoais, 
e profissionais 
ecial de 
regados e 
regados com 
agens 
ando de apoio 

ar para acesso 
ado de trabalho, 
volver iniciativas 
novação e a 
entação social 
item a 

ação de 
ias de inclusão 

ar e adaptar a 
ional de 

mentos e 
r a oferta de 
, nas áreas do 

ocial e da saúde, 
do-os às 
dades existentes 

11

PDCT NUTS III 
(ITI) 

FEDER FSE 

0 11.700.00

.600.000 0 

0 3.300.000

.500.000 0 

Indicado

Designação  

00 

Pessoas 
apoiadas no 
âmbito da 
criação de 
emprego, 
incluindo 
autoemprego 

Empresas que 
beneficiam de 
apoio 

0 

Participantes em 
ações de 
trabalho 
socialmente 
necessário 

Equipamentos 
sociais e de 
saúde apoiados 

ores de realização 

Meta 2023 
Quad

desem

727 S

169 S

1.312 S

38 S

Indicado

dro de 
mpenho 

Designaç

Sim 

Pessoas 
apoiadas no
âmbito da c
de emprego
incluindo 
autoempreg
que perman
12 meses a
fim do apoio

Sim 
Postos de 
trabalho cria

Sim 

Participante
empregados
meses depo
terminada a
participação
ações de 
trabalho 
socialmente
necessário

Sim 

Indicador do
às tipologias
possíveis de
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Objetivo Temático 
(OT) 

T10. Investir na 
ucação, na 

rmação e na 
rmação profissional 
ra a aquisição de 
mpetências e a 
rendizagem ao 

ngo da vida 

Prioridade de Inve
(PI) 

serviços institucionais
serviços de base com

10.1/10i. Redução e p
do abandono escolar 
promoção da igualdad
acesso a um ensino i
primário e secundário
qualidade, incluindo p
de aprendizagem form
formais e informais pa
reintegração no ensin
formação 

10.5/10a. Investiment
educação, na formaçã
formação profissional
aquisição de competê
aprendizagem ao long
através do desenvolv
das infraestruturas ed
formativas 

 

stimento 
Objeti

s para os 
munitária 

prevenção 
precoce e 

de de 
nfantil, 

o de boa 
percursos 
mais, não 
ara a 
no e na 

Promove
acesso a
melhoria
educativ
qualidad
sistema 

tos na 
ão e na 
l para a 
ências e a 
go da vida 

vimento 
ducativas e 

Dotar as
educaçã
de ensin
condiçõe
aumente
dos proc
aprendiz
colmatan
deficitári
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Objetivo Temá
(OT) 

OT4. Apoiar a 
transição para um
economia com b
emissões de car
em todos os seto

OT6. Proteger o 
ambiente e prom
a eficiência dos 
recursos 

xo A.4 - Elegibilidade

ático Prioridade d
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4.3/4c. Apoio
energética, à
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utilização das
renováveis n
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edifícios púb
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6.3/6c. Conse
proteção, pro
desenvolvime
património na
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(PI) 

o à eficiência 
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s energias 
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m
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ervação, 
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cadores de realização

Objetivo Específico

umentar a eficiência 
nergética nas 
fraestruturas públicas
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local, apoiando a 

mplementação de 
edidas de eficiência 

nergética e 
acionalizando os 
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romover a valorização
o património cultural e
atural, afirmando a 
egião de Lisboa como
estino turístico de 
xcelência 

o e de resultado do P

o Tipologias 
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à elaboração de 
Racionalização d
de Energia desde
consubstanciada
implementação d
investimentos em
energética decor
mesmos planos e
• Investimento em
de projetos de aq
instalação de sist
eficientes de ilum
pública; 
• Investimento em
eficiência energé
infraestruras púb
integração de ág
solar, incorporaçã
microgeração, iso
térmico dos edifíc
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e 
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recuperação, rea
valorização de ed
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monumentos de 
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estratégica enqua
turístico/culturais
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de espaços públi
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m eficiência 
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olamento 
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abilitação e 
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cos 
ualificação de 
a, espaços de 
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Indicadores

Designação  M

Redução anual 
do consumo de 
energia primária 
nos edifícios 
públicos 
(kWh/ano) 
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Redução anual 
do consumo de 
energia primária 
na iluminação 
pública 
(kWh/ano) 
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sua relevância en
recursos turístico
estratégicos (e.g
representações t
concertos musica
reconstituições/re
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Objetivo Temá
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517 Não
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inclusão social e
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mílias 

umentar as taxas de 
obertura da oferta de 
quipamentos de 
uidados continuados 
tegrados e de creches

elhorar o sucesso 
scolar no ensino básic
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escolar, básico e
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crescido às 
s em risco de 
cesso. 

em 
ampliação das 
o ensino pré-
e secundário 

21.0
0

PDCT AML 
(ITI) 

DER FSE 

000.0
00 

 

C
i
d
d
d
a

Indicadores

Designação  M

Capacidade das 
infraestruturas 
de acolhimento 
de crianças ou 
de educação 
apoiadas (Nº) 

s de realização 

Meta 2023 
Quadro 

desempe

13.272 Sim
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Objetivo Temático 
(OT) 

T5. Promover a 
daptação às 
terações climáticas e 
prevenção e gestão 

e riscos 

T6. Preservar e 
roteger o ambiente e 
romover a utilização 
iciente dos recursos 

s, montantes e indic

Prioridade de Inve

5.1/5i. Apoio ao inve
para a adaptação às
climáticas, incluindo
baseadas nos ecoss

5.2/5ii. Promoção de
investimentos para a
específicos, assegu
capacidade de resis
catástrofes e desenv
sistemas de gestão 
catástrofes 
(medidas identificad
respetivos planos de
e de proteção civil) 

6.1/6i. Investimento 
resíduos para satisf
requisitos do acervo
matéria de ambiente
satisfazer as necess
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requisitos, identifica
Estados-Membros 
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estimento (PI) Ob

estimento 
s alterações 
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depos
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o e de resultado do P
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Programa Operacion

PDCT NUTS II
(ITI) 

Fundo de Coesão
 

8.000.000 

500.000  

nal Sustentabilidade 

I 
Indi

o (€) 
Designaçã

Municípios co
planos de 
identificação d
vulnerabilidad
e riscos (nº) 
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(ton/ano) 

e Eficiência no Uso d
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climátic
decorre
estratég
planos 

 

Indica
adeq
interve

inte

Não 

Prepara
reutiliza
reciclag
no total
recicláv

Reduçã
quantid
deposit
aterro, d
resíduo
biodegr
face ao
produzi
1995 (%
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