BOLETIM MENSAL
outubro de 2017
Indicadores de execução do programa
1.158 candidaturas aprovadas

162 milhões de euros de Fundo de Coesão
executado pelos beneficiários

1.700 milhões de euros de investimento total apoiado

159 milhões de euros de Fundo de Coesão
pago aos beneficiários

1.242 milhões de euros de Fundo de Coesão aprovado

Nota: Os valores globais do PO SEUR englobam Assistência Técnica do
Programa Operacional

Evolução da execução financeira

M€: Milhões de Euros

Até 31-10-2017 foram aprovadas pelo PO SEUR 1158
candidaturas com um financiamento de 1.242 M€ de FC aprovado.
O Fundo Coesão executado totaliza 162 M€. Estes valores
representam uma taxa de compromisso de 55% e uma taxa de
execução de 7%.
Em outubro foram aprovadas 68 candidaturas num montante de
Fundo de Coesão (FC) 120 milhões de euros (M€), que
representam 5% dos Fundos da União Europeia sob a
responsabilidade do PO SEUR. Neste mês a execução de FC foi
de 15 M€, acima da média dos primeiros nove meses do ano de
cerca de 10 M€.

Tipologia de beneficiários
Dada a sua missão de financiamento de investimentos estruturais de
interesse público nas suas áreas temáticas, o POSEUR tem como principais
beneficiários entidades públicas do setor Local, Regional e Central, no
Continente e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. As
Autarquias Locais destacam-se pelo número de projetos aprovados, cerca
de 60% do total o Programa, e pelo elevado montante de financiamento
comunitário atribuído. A Administração e Setor Empresarial Regional da
RAM destaca-se pela dimensão dos seus projetos aprovados apresentando
um montante médio de financiamento por projeto de cerca de 5 M€. Para
esta representatividade, muito contribui o Grande Projeto* de Ampliação do
Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta com 45 M€ de Fundo Coesão.
* Os Grandes Projetos têm decisão favorável da Autoridade de Gestão do PO SEUR,
mas ainda não foram objeto de aprovação por parte da Comissão Europeia.
M€: Milhões de Euros

Resultados Mensais
No mês de outubro, foram abertos 3 Avisos, disponibilizando 7,5 M€ de Fundo de Coesão para a área do Abastecimento de Água, 7,6 M€ para a área
dos Passivos Ambientais e 0,3 M€ para a Prevenção e Gestão de Riscos.
Encerraram 2 Avisos com um fundo disponibilizado de 3,5 M€, nas áreas dos Resíduos Urbanos (3 M€) e da Prevenção e Gestão de Riscos (0,5 M€)
tendo sido apresentadas, no total 21 candidaturas com um Fundo solicitado de 2 M€. Destaque ainda para os 4 Avisos que foram decididos neste mês,
nas áreas da Prevenção e Gestão de Riscos, Energias Renováveis e Passivos Ambientais, envolvendo um fundo aprovado de 9,9 M€, destacando-se
o seu contributo para os seguintes indicadores:

Execução Eixo Prioritário I

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

Execução Eixo Prioritário II

- Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos

* RAM – Região Autónoma da Madeira

* RAM – Região Autónoma da Madeira

Execução Eixo Prioritário III - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

** RAA - Região Autónoma dos Açores e * RAM – Região Autónoma da Madeira

Investimento total de projetos cofinanciados pelo PO SEUR, por NUTS III
As NUTS III com maior volume de financiamento aprovado pelo PO SEUR são a
Área Metropolitana do Porto, a Viseu Dão Lafões, a Área Metropolitana de Lisboa, o
Algarve, a Região Autónoma dos Açores e a Região Autónoma da Madeira. Destas
regiões destacamos a NUT Viseu Dão Lafões, situada no interior de país.
No âmbito do Eixo Prioritário I, que tem como objetivo a diminuição das emissões de
carbono em todos os sectores, destaca-se o projeto aprovado de Eficiência
Energética no Hospital de São Teotónio em Viseu com mais de 10 M€ de Fundo
Coesão (FC), que permitirá a diminuição anual das emissões de CO2 em 2.750
toneladas.
O maior financiamento atribuído para este território, na ordem dos 11 M€ de FC, é na
área da valorização de resíduos, com aposta no incremento da recolha seletiva
através de investimentos na sensibilização da população e na modernização do
sistema de recolha e triagem dos fluxos recicláveis. Pretende-se aumentar a
capacidade de reciclagem de resíduos em 2.800 toneladas/ano.
Também na ordem dos 11 M€ de FC, foi aprovada uma operação para a recuperação
ambiental de 13 hectares da superfície da antiga área mineira da Urgeiriça.

