
Eixo PI Prioridade de Investimento OE Objetivo Específico TI Tipologia de Intervenção Secção RE SEUR Área de Intervenção CS

4.1
Fomento da produção e distribuição de 

energia proveniente de fontes renováveis
1

Diversificação das fontes de abastecimento 

energético de origem renovável, aproveitando 

o potencial energético endógeno, garantindo 

a ligação das instalações produtoras à rede, 

reduzindo assim a dependência energética

01
Produção e distribuição de 

fontes de energia renováveis
Secção 1

Promoção da produção e distribuição de energia 

proveniente de fontes renováveis
_

 Critérios Seleção aprovados na II 

Reunião Comité Acompanhamento 

POSERUR  a 16/03/2015.

VER

1

Aumento da eficiência energética nas 

infraestruturas públicas no âmbito da 

administração central do estado

03
Eficiência energética nas 

infraestruturas públicas
Secção 3

Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da 

energia e à utilização das energias renováveis nas 

infraestruturas

públicas da Administração Central

_

 Critérios Seleção aprovados no 

âmbito do processo de Consulta 

Escrita que decorreu entre 

01/04/2016 e 15/04/2016

VER

Aplicável à Entidade Gestora IF

 Critérios Seleção aprovados a 

29/01/2016 no âmbito do processo 

de Consulta Escrita que decorreu 

entre 27/11/2015 e 14/12/2015

VER

Aplicável aos Intermediários 

Financeiros

 Critérios Seleção aprovados a 

29/01/2016 no âmbito do processo 

de Consulta Escrita que decorreu 

entre 27/11/2015 e 14/12/2015

VER

Aplicável às Operações 

implementadas através do 

IFRRU2020

 Critérios Seleção e Metodologia 

aprovados no

âmbito do processo de Consulta

Escrita que decorreu entre

09/10/2017 e 20/10/2017

VER

Critérios de 

Seleção

VER

Metodologia 

Aplicável às Operações 

 Critérios Seleção aprovados no

âmbito do processo de Consulta

Escrita que decorreu entre

01/04/2016 e 15/04/2016

VER

4.4

Desenvolvimento e a implantação de sistemas 

de distribuição inteligente que operem a 

níveis de baixa e média tensão

1

Potenciar o aumento da eficiência energética 

através do desenvolvimento de redes 

inteligentes que permitam dotar os 

consumidores da informação e ferramentas 

necessárias e criar sinergias tendo em vista a 

redução de custos

05
Sistemas de distribuição de 

energia  inteligentes
Secção 7

Desenvolvimento e a implantação de sistemas de 

distribuição inteligente que operem a níveis de baixa 

e média tensão

_

 Critérios Seleção aprovados no 

âmbito do processo de Consulta 

Escrita que decorreu entre 

01/04/2016 e 15/04/2016

VER

a) i) ii) Intervenções de apoio à 

implementação de medidas de 

eficiência energética e à 

racionalização dos consumos nos 

transportes 

Critérios Seleção aprovados no 

âmbito da II Reunião Comité 

Acompanhamento POSEUR a 

16/03/2015. 

VER

1 07

iii) Projetos integrados de âmbito 

nacional relacionados com a 

aquisição de bicicletas para uso  

público

Critérios Seleção aprovados a 

29/09/2015 no âmbito do processo 

de consulta escrita que decorreu 

entre 14 e 28 de setembro 2015.

VER

2

Apoio à promoção da utilização de 

transportes ecológicos e da mobilidade 

sustentável

06
Mobilidade urbana 

sustentável
Secção 8

Eficiência e diversificação energética nos 

transportes públicos coletivos e promoção da 

utilização de transportes ecológicos

e da mobilidade sustentável

_

Critérios Seleção aprovados no 

âmbito da II Reunião Comité 

Acompanhamento POSEUR a 

16/03/2015. 

VER

Eixo PI Prioridade de Investimento OE Objetivo Específico TI Tipologia de Intervenção Secção RE SEUR Área de Intervenção

5.1

Apoio ao investimento para a adaptação às 

alterações climáticas, incluindo abordagens 

baseadas nos ecossistemas

1

Reforço das capacidades de adaptação às 

alterações climáticas pela adoção e 

articulação de medidas transversais, sectoriais 

e territoriais

08
Adaptação às alterações 

climáticas
Secção 12

Adaptação às Alterações Climáticas e Prevenção e 

Gestão de Riscos
Adaptação às alterações climáticas

Critérios Seleção aprovados no 

âmbito da II Reunião Comité 

Acompanhamento POSEUR a 

16/03/2015. 

VER

Ações Materiais VER

Ações de planeamento, produção 

de conhecimento, gestão de 

informação e monitorização
VER

Redução de Incêndios Florestais

Alteração dos Critérios de Seleção 

aprovados através de 

procedimento de consulta escrita 

ao Comité Acompanhamento 

POSEUR que decorreu entre 

01/04/2016 e 15/04/2016.

VER

Prevenção e Gestão de Riscos de 

Cheias e Inundações
VER

Meios de emergência e ações 

preventivas face a acidentes graves 

e catástrofes
VER

Instrumentos de planeamento, 

monitorização e comunicação
VER

Ações Inovadoras para a Prevenção 

e Gestão de Riscos

Critérios Seleção aprovados a 

15/05/2015 por processo de 

consulta escrita que decorreu entre 

28/04/2015 e 13/05/2015

VER

Eixo PI Prioridade de Investimento OE Objetivo Específico TI Tipologia de Intervenção Secção RE SEUR Área de Intervenção

6.1

Investimento no setor dos resíduos para 

satisfazer os requisitos do acervo da União em 

matéria de ambiente e para satisfazer as 

necessidades de investimento que excedam 

esses requisitos, identificadas pelos Estados-

Membros

1

Valorização dos resíduos, reduzindo a 

produção e deposição em aterro, 

aumentando a recolha seletiva e a reciclagem

11 Resíduos Secção 13 Valorização de Resíduos _ VER

Apoio à implementação de medidas de 

eficiência energética e à racionalização dos 

consumos nos transportes

Eficiência energética nos 

transportes públicos
Secção 8

Eficiência e diversificação energética nos 

transportes públicos coletivos e promoção da 

utilização de transportes ecológicos

e da mobilidade sustentável

Adaptação às Alterações Climáticas e Prevenção e 

Gestão de Riscos

Proteção do Litoral

Critérios Seleção aprovados no 

âmbito da II Reunião Comité 

Acompanhamento POSEUR a 

16/03/2015. 

Eixo III

Proteger o 

ambiente e 

promover a 

eficiência dos 

recursos

Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da 

energia e à utilização das energias renováveis no 

sector da habitação

1
Proteção do litoral e das suas populações face 

a riscos, especialmente de erosão costeira
09 Erosão Costeira Secção 11

Secção 52
Aumento da eficiência energética no setor 

habitacional
04

Eficiência energética nas 

habitações

Data e Tipo Aprovação Critérios 

Seleção (CS)

Critérios Seleção aprovados no 

âmbito da II Reunião Comité 

Acompanhamento POSEUR a 

16/03/2015. 

Critérios Seleção aprovados no 

âmbito da II Reunião Comité 

Acompanhamento POSEUR a 

16/03/2015. 

Eixo II

Promover a 

adaptação às 

alterações 

climáticas e a 

prevenção e 

gestão de riscos
5.2

Promoção de investimentos para abordar 

riscos específicos, assegurar a capacidade de 

resistência às catástrofes e desenvolver 

sistemas de gestão de catástrofes

Eixo I

Apoiar a 

Transição para 

uma Economia 

com Baixas 

Emissões de 

Carbono em 

Todos os 

Setores

4.3

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.

4.5

2

Reforço da gestão face aos riscos, numa 

perspetiva de resiliência, capacitando as 

instituições envolvidas

10
Planeamento e gestão de 

riscos
Secção 12

Promoção de estratégias de baixo teor de 

carbono para todos os tipos de territórios, 

nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a 

promoção da mobilidade urbana multimodal 

sustentável e medidas de adaptação 

relevantes para a atenuação

Grelha para Aceder aos Critérios de Seleção das Candidaturas submetidas ao PO SEUR

https://poseur.portugal2020.pt/media/3861/anexo-i-oe-411.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/38826/01_002_anexo-i-criterios-sele%C3%A7%C3%A3o-pi-4iii-oe1.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/38541/aplicavel-entidade-gestora-if.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/38540/aplicavel-intermedi%C3%A1rios-financeiros.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/40418/cs-43-hab_ifru2020.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/40418/cs-43-hab_ifru2020.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/40418/cs-43-hab_ifru2020.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/40417/doc-metodologia-_-cs_ifrru2020_final.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/40417/doc-metodologia-_-cs_ifrru2020_final.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/38827/01_003_anexo-ii-crit%C3%A9rios-sele%C3%A7%C3%A3o-pi-4iii-oe-2.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/38829/01_004_anexo-iii-crit%C3%A9rios-sele%C3%A7%C3%A3o-pi-4iv-oe-1.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3862/anexo-iii-oe-451.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3862/anexo-iii-oe-451.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3863/anexo-iv-oe-452.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3864/anexo-v-oe-511.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3865/anexo-vi-oe-521.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3866/anexo-vii-oe-521.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3867/anexo-viii-oe-522.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3868/anexo-ix-oe-522.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3869/anexo-x-oe-522.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3870/anexo-xi-oe-522.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/4060/anexo-xii_522a%C3%A7%C3%B5es-inovadoras_vers%C3%A3olimpa.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3871/anexo-xiii-oe-611.pdf


1

Investimentos nos recursos hídricos para 

satisfazer os requisitos do acervo ambiental 

da União e a atender às necessidades de 

investimento identificadas, em particular a 

melhoria da qualidade das massas de águas 

13 Gestão dos recursos hídricos Secção 16 Gestão Eficiente dos Recursos Hídricos _ VER

2

Otimização e gestão eficiente dos recursos e 

infraestruturas existentes, garantindo a 

qualidade do serviço prestado às populações 

e a sustentabilidade dos sistemas, no âmbito 

do ciclo urbano da água

12 Ciclo urbano da água Secção 14 Gestão Eficiente do Ciclo Urbano da Água _

 Critérios Seleção e Metodologia 

aprovados por processo de 

consulta escrita a 05/02/2015.

VER

Critérios de 

Seleção

VER

Metodologia 

Proteção e Ordenamento dos 

Recursos Geológicos
VER

Conservação da Natureza

Gestão e Ordenamento de Áreas 

Protegidas e Classificadas

Informação

Recuperação de Passivos 

Ambientais Industriais Prioritários
VER

Recuperação de Passivos 

Mineiros/Indústria Extrativa 

Prioritários
VER

Eixo PI Prioridade de Investimento OE Objetivo Específico TI Tipologia de Intervenção Secção RE SEUR Área de Intervenção

Eixo IV

Assistência 

Técnica

_ _ 1

Gestão eficiente e eficaz do Programa 

Operacional, promovendo a sua adequada 

dinamização e respetiva implementação

77 Assistência Técnica _ _ _

Critérios Seleção aprovados a 

15/05/2015 por processo de 

consulta escrita que decorreu entre 

28/04/2015 e 13/05/2015

VER

 Critérios Seleção aprovados na II 

Reunião Comité Acompanhamento 

POSEUR  a 16/03/2015.

Recuperação de passivos ambientais 

localizados em antigas unidades industriais, 

mitigando os seus efeitos sobre o ambiente

17
Regeneração de instalações 

industriais abandonadas
Secção 15 Recuperação de Passivos Ambientais

Conservação, gestão, ordenamento e 

conhecimento da biodiversidade, dos 

ecossistemas e dos recursos geológicos

15
Proteção da biodiversidade e 

dos ecossistemas
Secção 10 Conservação da Natureza

VER

Eixo III

Proteger o 

ambiente e 

promover a 

eficiência dos 

recursos

6.2

Investimento no setor da água para satisfazer 

os requisitos do acervo da União em matéria 

de ambiente e para satisfazer as necessidades 

de investimento que excedam esses 

requisitos, identificadas pelos Estados-

Membros

6.4

Proteção e reabilitação da biodiversidade e 

dos solos e promoção de sistemas de serviços 

ecológicos, nomeadamente através da rede 

Natura 2000 e de infraestruturas verdes

1

6.5

Adoção de medidas destinadas a melhorar o 

ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 

recuperar e descontaminar zonas industriais 

abandonadas, incluindo zonas de 

reconversão, a reduzir a poluição do ar e a 

promover medidas de redução de ruído

1

Critérios Seleção aprovados no 

âmbito da II Reunião Comité 

Acompanhamento POSEUR a 

16/03/2015. 

https://poseur.portugal2020.pt/media/3872/anexo-xiv-oe-621.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3877/tabela-de-crit%C3%A9rios-de-selec%C3%A7%C3%A3o-ciclo-urbano-da-%C3%A1gua.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3877/tabela-de-crit%C3%A9rios-de-selec%C3%A7%C3%A3o-ciclo-urbano-da-%C3%A1gua.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3877/tabela-de-crit%C3%A9rios-de-selec%C3%A7%C3%A3o-ciclo-urbano-da-%C3%A1gua.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/40421/metodologia-cua-_criterios-de-selecao.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/40421/metodologia-cua-_criterios-de-selecao.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3874/anexo-xvi-oe-631.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3875/anexo-xvii-oe-641.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3876/anexo-xviii-oe-641.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/4061/anexo-xix_eiv_at_-grelha-cs_vers%C3%A3o-limpa.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/3873/anexo-xv-oe-631.pdf

