BOLETIM MENSAL
novembro de 2017
Indicadores de execução do programa
175 milhões de euros de Fundo de Coesão
executado pelos beneficiários

1.160 candidaturas aprovadas
1.702 milhões de euros de investimento total apoiado

175 milhões de euros de Fundo de Coesão
pago aos beneficiários

1.244 milhões de euros de Fundo de Coesão aprovado

Evolução da execução financeira
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Investimento Total Apoiado

Até 30-11-2017 foram aprovadas pelo PO SEUR 1.160
candidaturas com um financiamento de 1.244 M€ de Fundo
Coesão (FC). O FC executado pelos beneficiários totaliza 175
M€. Estes valores representam uma taxa de compromisso de
55% e uma taxa de execução de 8%.
Em novembro foram aprovadas 8 candidaturas num montante de
FC 2 M€. Neste mês a execução de FC foi de 14 M€, acima da
média dos primeiros dez meses do ano, de cerca de 11 M€.

1.244 M€
Fundo Aprovado
175 M€
Fundo Executado
M€: Milhões de Euros

175 M€
Fundo Pago

novembro 17

outubro 17

setembro 17

Tipologia de beneficiários
Dada a sua missão de financiamento de investimentos estruturais de
natureza pública nas áreas temáticas relativas ao Desenvolvimento
Sustentável, 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.
A Administração e o Setor Empresarial Local destacam-se pelo número de
projetos aprovados, cerca de 60% do total o Programa, e pelo elevado
montante de financiamento comunitário atribuído (490 M€), incluindo as
Regiões Autónomas, o que releva a importância do POSEUR no
financiamento de políticas públicas com uma forte expressão no território,
sendo que 71% deste investimento é da responsabilidade de Autarquias
Locais e suas Associações e 29% do Setor Empresarial Local, estando
este último grupo particularmente representado nas intervenções na área
do Ciclo Urbano da Água e Valorização de Resíduos. Alias, é nestas duas
áreas de intervenção, bem como na área da Adaptação às Alterações
Climáticas e Prevenção e Gestão de Riscos, que esta tipologia de
beneficiários é a mais representativa.
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Resultados Mensais
No mês de novembro, foi aberto 1 novo Aviso na área da Proteção e Gestão de Riscos, disponibilizando 0,45 M€ de Fundo de Coesão.
Encerraram 4 Avisos com um fundo disponibilizado de 27,9 M€, nas áreas das Alterações Climáticas (3 M€), da Proteção e Gestão de Riscos (24,9 M€)
e do Ciclo Urbano da Água (25 M€) tendo sido apresentadas, no total 62 candidaturas com um Fundo solicitado de 55,8 M€, repartidos,
respetivamente, por 43 candidaturas que ascendem a 7,6 M€, 7 candidaturas que ascendem a 24,9 M€ e 12 candidaturas que ascendem a 26,5 M€.
Destaque ainda para os 2 Avisos que foram decididos neste mês, nas áreas da Proteção e Gestão de Riscos e da Valorização de Resíduos Urbanos
envolvendo um fundo aprovado de 128,7 M€, destacando-se o contributo para os seguintes indicadores:
Nº de veículos Operacionais de Proteção e Socorro

Nº de Equipamentos fixos ou móveis para recolha seletiva

Nº de pessoas beneficiadas por medidas de proteção
contra incêndios florestais

Nº de pessoas servidas por infraestruturas e equipamentos
de resíduos urbanos

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, 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 NUTS do Algarve.
Nesta região, no âmbito do Eixo Prioritário III, e em particular no Ciclo Urbano da
Água, destacam-se os projetos da “ETAR de Faro/Olhão e Sistema Elevatório de
Olhão”, nos concelhos de Faro e Olhão, e a construção da “Nova ETAR da
Companheira”, no concelho de Portimão. Estes projetos têm uma comparticipação de
Fundo de Coesão (FC) de 18,5 M€ e 9,4 M€, respetivamente, e permitirão servir uma
população adicional de cerca de 136.000 pessoas.
Destacam-se ainda na região do Algarve, o projeto de reforço do cordão dunar na
zona da Praia do Barril (Ilha de Tavira), numa extensão de 2,35 km, com um
financiamento FC de 3,3 M€; e um projeto na área da valorização de resíduos, com
aposta no incremento da recolha seletiva, através do alargamento da rede de recolha
seletiva de ecopontos de embalagens e da implementação da recolha seletiva de
embalagens porta-a-porta. Com este projeto, da responsabilidade da ALGAR, que
terá uma comparticipação de FC de 3,2 M€, pretende-se aumentar a capacidade de
reciclagem de resíduos em 3.800 toneladas/ano.

