Autoriidade de Ge
estão do Pro
ograma Ope
eracional Re
egional do N
Norte
Autorid
dade de Gestão do Pro
ograma Ope
eracional Regional do C
Centro
Autoridade de
d Gestão do
o Programa
a Operacional de Lisboaa
Autorid
dade de Ges
stão do Prog
grama Operracional Reg
gional do Allentejo
ncia no Uso
Autorid
dade de Gestão do Pro
ograma Ope
eracional Sustentabilida
ade e Eficiên
os dos
Recursos

o do Progra
ama Operacional Inclusão Social e Emprego
Autoridade de Gestão
ma de Desen
nvolvimento
o Rural do C
Continente
Autoridade de Gestão do Program

T
Pactos para o Desenvvolvimento e Coesão Territorial
Convitte para a ap
presentação de candida
aturas
Nº 03/2
2015, 17-03
3-2015
Modificad
do em 21-0
04-2015

Em coerência com
m a relevânc
cia atribuíd a à dimens
são territorial da Políttica de Coesão da
União Europeia, as Abordagen
ns Integrada
as de Desen
nvolvimento
o Territorial são valoriz
zadas e
concretizadas em Portugal no período de program
mação 2014
4-2020, en
nquanto dim
mensão

essencia
al da pro
omoção do
o crescime
ento intelig
gente, sustentável e inclusivo. Essa
importâ
ância é refle
etida tanto no texto d
do Acordo de Parceria
a celebrado
o entre o Governo
Portugu
uês e a Com
missão Europeia, como no Decreto
o-Lei n.º 13
37/2014, d e 12 de settembro
que esta
abelece o modelo
m
de governação
g
dos fundos
s europeus estruturais
e
e de investimento
(FEEI).

Neste ccontexto, as
a Estratég
gias Territo
oriais, nas suas dive
ersas escalaas, respeitam as

priorida
ades e as agendas
a
ac
cordadas a nível europeu e as opções
o
estrratégicas de base
territorial

desenv
volvidas

e

estabeleccidas

no

quadro

nacional
n

d
das

políticas

de

desenvo
olvimento re
egional e de
e ordename
ento do terrritório e urb
banismo.
No níve
el sub-regiional, os desafios
d
co
olocados, no horizonte 2020, e m áreas como a

valoriza
ação dos recursos
r
es
stratégicos do territó
ório, a sus
stentabilidaade energética, a
promoçção de uma sociedade mais inclussiva ou a efficiência e a racionaliz
zação dos serviços

coletivo
os intermunicipais requ
uerem o refforço da esc
cala de intervenção terrritorial, parra além

da lógicca estritame
ente municipal, e o in cremento da
d parceria entre o pod
der local e outros

atores de desenvo
olvimento, para uma intervenção
o mais efic
caz nos do
omínios-cha
ave do
desenvo
olvimento e da coesão territorial.
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Em todo o território do Con
ntinente, ao
o nível das
s regiões NUTS
N
III, sãão impleme
entados
Pactos para o Desenvolvim
D
mento e C
Coesão Te
erritorial, recorrendo
r

ao instru
umento

regulam
mentar dos Investimen
ntos Territo
oriais Integ
grados (ITI)), radicadoss nas Estra
atégias
Integrad
das de Desenvolvimen
nto Territor ial (EIDT) reconhecida
as ao nível das comun
nidades
as.
intermu
unicipais e das
d áreas metropolitan
m
Os pacttos abrange
em as interv
venções dass entidades municipais e intermun
nicipais essenciais

ecida, com
à imple
ementação da Estratég
gia reconhe
m especial ênfase
ê
na reorganizaç
ção da

oferta d
dos serviço
os públicos
s e coletivvos, nas árreas da inc
clusão, da educação ou da
formaçã
ão, bem como no aum
mento da qu
ualidade de
e prestação desses meesmos serviços ou
dos se
erviços pre
estados dirretamente pelas entidades mu
unicipais e

intermunicipais,

nomead
damente através de medidas
m
qu
ue promova
am a mode
ernização aadministrativa e a

qualifica
ação desse
es serviços. Os pacctos podem
m conter a particip
pação de outros
copromotores asso
ociados, des
sde que esttes manifestem acordo
o explícito p
para tal na fase
f
de
apresen
ntação e aprrovação.
Para a cconcretização dos pac
ctos a aprovvar nos terrmos do presente Con
nvite é mob
bilizada

uma do
otação máx
xima indica
ativa de fun
ndos europ
peus estrutturais e dee investimento de
aproxim
madamente mil milhões de e uros, atrav
vés da co
ontribuição

dos Prog
gramas

Operacionais Regionais Norte, Centro , Lisboa e Alentejo, do Progrrama Operacional

Sustenta
abilidade e Eficiência no
n Uso dos Recursos, do
d Programa Operacion
nal Inclusão
o Social
e Empre
ego e do Pro
ograma de Desenvolvim
mento Rura
al do Continente.

Através da modific
cação agora introduziida no avis
so publicado em 17-0
03-2015, o prazo
limite p
para aprese
entação de candidaturras é dilata
ado até 21 de maio, ccom o inerrente e
equivale
ente ajustam
mento de prazos para a decisão e publicação
o da aprovaçção dos pac
ctos.

Assim, o presente Convite para a aprese ntação de candidatura
c
as visa a aprrovação de pactos

para o Desenvolvimento e Coesão Terr itorial, conforme o arrtigo 65.º d
do Decreto-lei n.º
137/ 20
nto 3 do Acordo
014, de 12 de setemb
bro, e o pon
A
de Parceria 201
14-2020, adotado
pela Comissão Euro
opeia em 30 de julho d
de 2014, no
os seguintes
s termos:

1.

c
Objeto do convite

presente Convite
C
destina-se à aprovação de Pactos para o Deesenvolvimento e
1.1 O p
Coe
esão Territtorial, adiante design ados por pactos, promovidos por iniciattiva de
com
munidades iintermunicipais e de árreas metrop
politanas, conforme deefinido no n.º
n 1 do

artigo 65º e ancorados nas Estrattégias Integ
gradas de Desenvolviimento Terrritorial
(EID
DT), estabellecidas ao nível
n
das N UTS III, reconhecidas conforme
c
d
decisão rela
ativa ao
Con
nvite para a
apresentação de candid
daturas n.º 01/
0 2014, de
d 12 de no
ovembro de 2014.
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1.2 Os pactos serrão implementados, em
m todo o território
t
do
o Continentte, recorren
ndo ao
insttrumento re
egulamenta
ar dos Invesstimentos Territoriais
T
Integrados (ITI), confo
orme o

artigo 65.º do DL n.º 137
7/ 2014, de
e 12 de sete
embro, e ab
brangem ass intervençõ
ões das

entidades mun
nicipais e in
ntermunicip
pais essenciais à imple
ementação da respetiv
va EIDT
reco
onhecida, podendo in
ntegrar a p
participação
o de outros copromo
otores associados,
dessde que estes manifestem acord
do explícito
o para tal, na fase d e apresentação e
aprrovação.

1.3 O p
presente co
onvite corre
esponde à ffase subseq
quente ao processo
p
dee reconhecimento

dass EIDT, pelo
o que as comunidade
c
es intermun
nicipais e as
a áreas m
metropolitanas são
nessta fase convidadas a propor e posteriorm
mente negociar com aas autoridad
des de

gesstão dos Prrogramas financiadore
f
es, os investimentos e o prograama de açã
ão que
inte
egram o pa
acto, assim como os re
esultados que
q
se prete
endem atin gir, no qua
adro da
con
ncretização da EIDT rec
conhecida.

1.4 O p
presente co
onvite não abrange
a
as prioridades
s de investimento inteegradas nos
s eixos

urb
banos dos PO Regiona
ais do Norrte, Centro, Lisboa e Alentejo, ccujo processo de
con
ntratualizaçã
ão será obje
eto de postterior aviso específico.

2.

Âmbito terrritorial

2.1 As candidatura
as abrangem
m as regiõe s Norte, Ce
entro, Alente
ejo e Lisboaa.
2.2 Os pactos incid
dem sobre território de
e nível NUT
TS III, conforrme a EIDT reconhecida.

3.
3.1 As

candidaturas

a
as
são apresentada

por

Enttidade proponente

co
omunidades
s intermun
nicipais

e

áreas

mettropolitanas
s, conforme
es com os rrequisitos estabelecido
os na Lei n.ºº 75/ 2013, de 12

de setembro, e submetidas atravé
és de form
mulário eletrónico disp
ponível no portal
Porrtugal 2020
0 (www.porttugal2020.p
pt), que ten
nham uma EIDT recon hecida no âmbito
do convite n.º 1/ 2014 do
o Portugal 2
2020.

3.2 Os pactos são promovido
os por inicia
ativa das co
omunidades
s intermuni cipais e das
s áreas
mettropolitanas
s, de acordo com o n..º 1 do artig
go 65.º do DL n.º 137
7/ 2014, de
e 12 de
sete
embro.
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4.

Selleção e apro
ovação dos pactos

da nos term
4.1 A sseleção dos pactos com
mpete a um
ma Comissã
ão de Avalia
ação, definid
mos do
n.º 5 do artigo
o 65.º do Decreto-Lei
D
i n.º 137/2014, de 12
2 de setemb
bro, e cons
stituída
porr:
a)

Um repres
sentante de
e cada uma
a das autorridades de gestão doss PO Region
nais do
Norte, Ce
entro, Lisbo
oa e Alente
ejo, do Pro
ograma Ope
eracional SSustentabilid
dade e

Eficiência no Uso dos
d
Recurs os, do Pro
ograma Op
peracional IInclusão So
ocial e
Emprego e do Progra
ama de Dese
envolvimento Rural do Continentee (PDR 2020
0);
das

Comissões

b)

Um

c)

Um repres
sentante da Agência pa
ara o Desen
nvolvimento e Coesão, IP.

reprresentante

de

cada
a

uma

de

Desenvolv
vimento Reg
gional do No
orte, Centro
o, Lisboa e Alentejo;
A

Coordenaç
ção

e

4.2 No caso de a proposta
p
de
e pacto incl uir financia
amento do FEADER,
F
a aanálise e av
valiação
incllui um reprresentante de
d cada um
ma das Dire
eções Regionais de Ag ricultura e Pescas

do FEADER, como
perrtinentes, e o Presiden
nte da Com issão de Coordenação
o Nacional d
determina o n..º 6 do artig
go 65.º do D
DL n.º 137/2014, de 12
2 de setemb
bro.

4.3 A C
Comissão de Avaliação
o é apoiada
a por perito
os externos
s independeentes contrratados
pela
as autoridades de gesttão dos pro gramas fina
anciadores.

4.4 Os pactos são
o aprovados
s na sequên
ncia de um processo de
d seleção cconcorrencial, não
hav
vendo aloca
ações financ
ceiras pré-d
definidas pa
ara cada ITI, tendo co mo referência um
env
velope globa
al a disponiibilizar para
a os ITI.

4.5 Os pactos de
evem contrribuir para as elegibilidades, montantes
m
e indicadores de
realização e resultado dos
d
progra
amas financ
ciadores. Em
E
anexo são indicadas as

eleg
gibilidades,, incluindo as especifficidades do
d PO Lisboa, os mo
ontantes má
áximos
indicativos e os
o indicadores de realiização e res
sultado de referência p
para cada um
u dos
pro
ogramas subscritores do
d presente
e convite. Sempre
S
que o indicad
dor do PO não se

elar adequa
reve
ado à tipolo
ogia de inte rvenção pro
oposta para
a integrar o pacto, a en
ntidade
e respetivaas metas.
que
e promove o pacto dev
ve propor in
ndicadores alternativos
a
4.6 O p
processo de seleção envolve duas fases:
a)

b)

A primeirra, inclui a avaliação da coerência e qualidade do p
pacto, atrav
vés de

parecer da
a Comissão de Avaliaçã
ão;

A segunda
a, inclui a negociação d
da configurração e razo
oabilidade d
dos investim
mentos,
dos comp
promissos em termoss de meta
as e resulttados, e d
da capacida
ade de
concretiza
ação do pacto, tendo
o presente
e a ambiçã
ão da EIDT
T reconhec
cida, a
concretiza
ar pelas autoridades de
e gestão dos programa
as financiad
dores.
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As autorid
dades de gestão
g
man têm a Com
missão de Avaliação
A
in
nformada sobre o
processo e resultados desta seg unda fase.

4.7 Na fase negoc
cial poderá ser ajustad o o conteúd
do do pacto
o à ambição
o e capacidade de
con
ncretização da respetiv
va EIDT reco
onhecida, assim
a
como à realizaçãão dos obje
etivos e

mettas dos programas
p
financiado res, bem como às respetivas disponibilidades
fina
anceiras.

4.8 Apó
ós a seleção, a decisão de ap
provação do
os pactos é da resp
ponsabilidad
de das
autoridades de
e gestão do
os program as financiadores, de acordo
a
com o n.º 7 do
o artigo
65.º do Decretto-Lei n.º 137/2014, d
de 12 de settembro, e in
nclui:
a)

As compe
etências delegadas porr cada autorridade de ge
estão;

b)

Os monta
antes e o ca
alendário do
os financiam
mentos;

c)

Os comprromissos as
ssumidos em
m termos de investime
entos, metass e resultad
dos;

d)

s de liderança, participação, pre stação de contas,
Os instrumentos e mecanismo
m
c
acompanh
hamento, monitorizaçã
m
ão, avaliaçã
ão e auditoria.

5.

o pacto
Mettodologia dee análise do

5.1 O p
processo de
e análise envolve dua
as fases. Nu
uma primeira fase as candidaturras são
objeto de ap
preciação pela
p
Comisssão de Av
valiação, visando a aanálise global de

coe
erência e qualidade
q
do
d pacto, t endo prese
ente a EIDT
T reconheccida e a am
mbição
pro
oposta em matéria
m
de investimen
nto, metas e resultados, e sistem
ma de goverrnação,

monitorização e avaliação, podendo
o incluir rec
comendações para a ffase subseq
quente.
Con
ncluída a primeira
p
fas
se, as auto
oridades de
e gestão dos program
mas financiiadores
inicciam a fase negocial co
om os propo
onentes.

5.2 A p
primeira fa
ase envolve uma apre
eciação qua
alitativa e é classificaada com base na
seg
guinte escala:
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QUALLIDADE GLOBAL DO
D PROGRAMA DE AÇÃO, INCLUIN
NDO
DOSS MECANISMOS DE
E GOVERNAÇÃO, MONITORIZAÇÃO
OE

5.3 Um
ma

reconhecida
h id

Coerência com a EIDT

AVALIAÇÃO

apreciaç
ção

B
Boa

Suficiente
S

Insuficientte

Boa
a

B
Boa

Suficiente
S

Insuficientte

Suficie
ente

B
Boa

Suficiente
S

Insuficientte

Insuficiente

Insufficiente

In
nsuficiente

Insuficientte

de

“insuficiente””

determin
na

a

revis
são

estrut ural

integral

da

can
ndidatura, observando
o
os termoss da decisã
ão da Comissão de Avvaliação, se
endo aí
igualmente definidos os termos
t
e pra
azos para a apresentaç
ção da cand
didatura rev
vista.

5.4 As candidatura
as com parecer de aprreciação de “Boa” e “Su
uficiente” paassam a um
ma fase
neg
gocial, da re
esponsabilid
dade das au
utoridades de
d gestão dos program
mas financia
adores.

5.5 As autoridades
s de gestão dos progra
amas financ
ciadores em
mitem uma aanálise susttentada

doss resultados do proce
esso negoccial, incluindo os mon
ntantes e ccondicionan
ntes da

deccisão, o qua
al será obje
eto de decissão conjunta da Comissão de Avvaliação (inc
cluindo
os resultados das
d fases 1 e 2).

5.6 As autoridade
es de gestã
ão dos pro
ogramas financiadores comunicaam a decis
são de

aprrovação dos
s pactos, nos termos do n.º 7 do
d artigo 65.º do Deccreto-Lei n.º 137/
201
14.

6.

o pacto
Estrutura e cconteúdo do

6.1 Os pactos são apresentad
dos em form
mulário elettrónico, e in
ncluem info rmação de acordo
com
m o disposto no n.º 3 do
d artigo 65
5.º do Decre
eto-Lei n.º 137/2014:
a)

A definiçã
ão e delimita
ação do terrritório de in
ncidência;

b)

Uma sínte
ese, até 17
7.500 caraccteres, da análise e do diagnósstico da siituação

c)

Uma sínte
ese, até 17
7.500 caraccteres, da estratégia
e
integrada p
para maxim
mizar a

territorial, com base na EIDT recconhecida;

utilização das oportu
unidades e potencialid
dades e a superação
s
d
das dificuld
dades e

problemas
s analisados
s e diagnossticados, no
o contexto da
d prossecu
ução dos ob
bjetivos

inerentes ao crescime
ento susten
ntável e inclusivo, apresentando:
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Objetivos e vocaç
ção específfica do ITI;



A participação attiva dos ato
ores territorriais relevan
ntes e pertin
nentes para
a a boa
implementação do
d pacto


d)

O valo
or económic
co e social d
da intervenção estratégica.

O Program
ma de Ação
o e os invesstimentos que
q
integram
m o pacto, garantindo
o a não

sobreposição de inv
vestimentoss e a pro
omoção de atuações complementares,
identifican
ndo as açõe
es a realizarr e o quadro
o global de investimentto:


A sua
a natureza e característticas;



Tipo de
d promoto
or;



As fon
ntes e monttantes de fi nanciamentto;



Os objetivos, metas
m
quan
ntificadas e resultado
os esperado
os (realizaç
ções e
impac
ctos).

e)

O modelo de Governa
ação:


O mo
odelo de ge
estão e org
ganização que assegurram a prosssecução do
o pacto
000 caracte
com eficácia
e
e efficiência (5.0
eres);



Os me
ecanismos de
d acompan
nhamento e avaliação (7.000
(
caraacteres);



O en
nvolvimento
o e respon
nsabilidade
es dos parceiros (no
omeadamen
nte na
execu
ução das op
perações ide
entificadas) (5.000 cara
acteres).

6.2 Os pactos têm
m de discrim
minar, pelo
o menos 75
5%, dos investimentos a realizar para a

con
ncretização dos resultados con
ntratualizados, explicitando a d
demonstraç
ção da
respetiva natureza ou imp
pacto municcipal.

Para efeitos de
esta identifficação, as llinhas de apoio a emp
presas privaadas ou a pessoas
p
(e.g
g. apoios ao
a empreendedorismo)) considera
am-se na sua globalid
dade atende
endo à

imp
possibilidad
de de identificação ex a
ante da listta de promo
otores ou d
destinatários
s finais
dass mesmas.

6.3 A d
descriminação de pelo menos 75%
% dos inves
stimentos a realizar po
ode ser objjeto de
ajustamento no
n decurso do processso de seleçã
ão e até ao
o final da seegunda fase, para

favo
orecer a su
ua compatib
bilidade com
m o resulta
ado das condicionantees dos prog
gramas

que
e se encontram suje
eitos a prrocessos de
d planeam
mento prévvio (denom
minados
mapeamentos)).
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7.

Objetivo s temáticos
s e prioridad
des de invesstimento do
o pacto

7.1 Noss termos do
o Acordo de
e Parceria (P
Portugal 202
20), e do texto aprovad
do dos prog
gramas

fina
anciadores, os investtimentos a propor nos
n
pactos
s devem ccontribuir para
p
a

pro
ossecução dos
d seguinte
es objetivoss temáticos (OT), prioridades de i nvestimento (PI) e
tipo
ologias de ação:
a

Objetivo Temático, priorida
ade de Investim
mento

PO
O

PO

PO

e tipologias de
e ação

Nortte

Centro

Lisboa

√

√

√

√

OT2/ PI 2.3 - M
Melhorar o acesso
o às TIC, bem co
omo a
sua utilização e qualidade: apoio à modernização da
administração local

PO

PPO

Alentej

SEEUR

o

PO ISE

PDR
2020

√

OT4/ PI 4.3 - A
Apoiar a transição
o para uma econ
nomia

de baixo teor de carbono em to
odos os setores: apoio
à utilização da e
eficiência energé
ética e das energ
gias
renováveis nas infraestruturas públicas,
p

√

√

nomeadamente nos edifícios pú
úblicos da

administração local, excluindo o setor da habitação
OT5/ PI 5.1 - Promover a adapttação às alteraçõ
ões

climáticas e a p
prevenção e gestão de riscos: o apoio
a

√

ao investimento
o para adaptação
o às alterações
climáticas

OT5/ PI 5.2 - a promoção de in
nvestimentos parra

abordar riscos e
específicos, asse
egurar a resistên
ncia às
catástrofes e de
esenvolver sistem
mas de gestão de

√

catástrofes, de acordo com as medidas
m
identific
cadas
nos respetivos p
planos de emerg
gência e de prote
eção
civil
OT6/ PI 6.1 - In
nvestimentos no setor dos resíduos

(apoio a investimentos municip
pais ou intermunicipais

√

quando a geogrrafia da intervenção é coincidentte
com a ITI e apenas para ações de
d educação e
sensibilização a
ambiental)

OT6/ PI 6.3 - A
Apoio ao investim
mento na proteçã
ão, na

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

promoção e no desenvolvimentto do património
o
natural

OT8/ PI 8.3 - Promover a suste
entabilidade e a

qualidade do em
mprego e apoiarr a mobilidade do
os
trabalhadores: a
apoio à criação de
d emprego por conta
própria, ao microempreendedorismo e à criação de
empresas

OT8/ PI 8.8 – D
Desenvolvimento dos viveiros de

empresas e do apoio ao investimento em ativid
dade
por conta próprria, microemepre
esas e criação de
e

√

empresas
OT9/ PI 9.1 - Promover a inclus
são social e com
mbater
a pobreza e a discriminação: ap
poio a medidas de
d
de comunidades marginalizadas e
inclusão ativa d

√

√

√

grupos de risco
o

OT9/ PI 9.4 – M
Melhoria do acess
so a serviços

sustentáveis, de
e grande qualida
ade e a preços

√

comportáveis, incluindo cuidados de saúde e

√

serviços sociais de interesse ge
eral

OT9/ PI 9.7 - In
nvestimentos em
m infraestruturas e
equipamentos ssociais

OT10/ PI 10.1 - Investir na edu
ucação, na forma
ação e
na formação profissional para a aquisição de

√

√

√

√

√

√

√

√
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Objetivo Temático, priorida
ade de Investim
mento
e tipologias de
e ação

PO
O

PO

PO

Nortte

Centro

Lisboa

√

√

√

PO

PPO

Alentej

SEEUR

PO ISE

PDR
2020

o

competências e a aprendizagem
m ao longo da vida):
apoio a interven
nções de redução e prevenção do
abandono escollar e promoção da
d igualdade de
acesso ao ensin
no

OT10/ PI 10.5 - Investimentos em infraestruturras da
educação pré-e
escolar e do ensiino básico

√

OT3/Medida 4 ((FEADER) - Inves
stimentos em ativos
físicos – Ação 3
3.4 (PDR 2020) – Infraestruturas

√

coletivas (regad
dios tradicionais,, segurança de

barragens, dren
nagem e estruturação fundiária)

7.2 A sseleção dos
s objetivos e priorida
ades de cada pacto deve
d
ser co
ompatível com
c
as
opçções tomad
das no âm
mbito de ccada progrrama financiador, de acordo com as
eleg
gibilidades,, os monttantes e os indicad
dores de realização
aprresentados em
e anexo.

e de res
sultado

7.3 O a
acesso a op
perações promovidas por entidades municipais e inteermunicipais
s, num

terrritório que tenha um pacto
p
aprovvado, é feito
o exclusivamente por via deste, para
p
as
tipo
ologias de intervenção abrangidass por esse pacto,
p
nos termos esta belecidos no
n n.º 9
do artigo 65.º do DL n.º 137/2014.

As autoridades
s de gestão mantêm a possibilidade de apoia
ar diretamen
nte operaçõ
ões nas
tipo
ologias inte
egradas nos
s pactos de sde que promovidas por
p entidad es que não
o sejam
municipais ou intermunicipais, mesm
mo que seja
am copromo
otoras dos p
pactos.
7.4 As

entidades
s

intermunicipais

p
poderão

escolher,

do
d

grupo

das

tipo
ologias

con
ntratualizáve
eis, referida
as no ponto
o 7.1, as que mais se adequam à ssua EIDT.

7.5 Ape
enas poderã
ão ser mobilizadas po r via de ITI,, uma vez que
q as auto ridades de gestão
doss

program
mas

financiiadores

nã
ão

apoiarã
ão

diretam
mente

inteervenções

dessas

prio
oridades de
e Investimento promovvidas por entidades
e
municipais
m
e intermunicipais,
as sseguintes prioridades
p
de
d investim
mento:
a)

PI 4.3: Apoio à utilização da eficiência energética em projeto
dos no
os integrad
domínio da
d eficiência energéticca com pos
ssível utiliza
ação de en
nergias reno
ováveis
nas

infra
aestruturas

públicas,,

nomeada
amente

nos

edifício
os

administra
ação local e sub-region
nal (excluin
ndo setor da
a habitação));

público
os

da

b)

PI 5.2: De
esenvolver sistemas
s
de
e gestão de
e catástrofes (medidas identificad
das nos

c)

PI 9.7: In
nvestimento
os em infra
aestruturas e equipam
mentos socciais de iniciativa

respetivos
s planos de emergência
a e de prote
eção civil);

municipal;
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d)

PI 10.5: Investimento
os em infra
aestruturas da educaç
ção pré-esccolar e do ensino
básico.

O Lisboa, ap
penas pode
erão ser mo
obilizadas por
p via de IT
TI, uma vez
z que a
7.6 No caso do PO
e gestão
respetiva autoridade de

não apoia
ará diretam
mente inteervenções dessas

prio
oridades de
e Investimento promovvidas por entidades
e
municipais
m
e intermunicipais,
as sseguintes prioridades
p
de
d investim
mento:
a)

PI 9.7: In
nvestimento
os em infra
aestruturas e equipam
mentos socciais de iniciativa

b)

PI 10.5: Investimento
os em infra
aestruturas da educaç
ção pré-esccolar e do ensino

municipal;

básico.

s de investimento refe ridas no po
onto 7.1 e que
q
não con
nstam dos pontos
7.7 As prioridades
ação faculta
ativa nos ITI.
7.5 e 7.6 têm uma integra

Asssim, para es
stas priorida
ades de invvestimento e para um território qu
ue tenha um
m pacto
aprrovado que
e não as tenha mo
obilizado, poderá
p
hav
ver interveenção diretta dos
pro
ogramas, pa
ara todo o tiipo de prom
motores.

7.8 As prioridades
s de investimento 8.3 e 8.8 só podem
p
ser selecionada
s
as conjuntamente,
excceto no caso
o do PO Lisb
boa em que
e apenas é mobilizada
m
a PI 8.3.

Tra
ata-se de apoios veicu
ulados por duas prioridades de investimento
o autónomas que
con
ncorrem parra um mesm
mo objetivo
o específico
o e que orig
ginam, pelo menos em
m parte,

as mesmas op
perações, com a devid
da segregaç
ção das ele
egibilidadess FEDER (ap
poio ao
inve
estimento) e FSE (apoio
o ao empreg
go).

7.9 Os investimentos a incluir nos pacto
os não se cirrcunscrevem
m aos de in iciativa municipal,
dessde que os restantes promotores manifestem
m acordo ex
xplícito paraa a sua inte
egração
noss pactos, na
a fase de ap
presentação e aprovaçã
ão dos mesm
mos.

8.
8.1 As

autoridades

de

ge
estão

pode
erão

Co
ompetências
s delegáveiss e não dele
egáveis
deleg
gar

compe
etências

n
nas

comun
nidades

inte
ermunicipais e áreas metropolittanas prom
motoras dos pactos, sendo os custos
associados ao
o exercício dessas com
mpetências financiáveis no âmbiito da assistência
técnica dos res
spetivos PO
O.
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O â
âmbito des
ssa delegaç
ção, bem ccomo as condições e limites asssociados ao
a seu
fina
anciamento na assistência técnica
a do PO se
erão objeto de decisão
o na fase negocial
desscrita no ponto 5 do av
viso.

8.2 Não
o são deleg
gáveis as co
ompetênciass das autorridades de gestão relaativas à aprovação
de operações, validação
o de despe
esas e abe
ertura de concursos
c
o
ou convites para
aprresentação de
d candidatturas.

9.

o pacto
Duração do

9.1 Cad
da pacto a apresentar
a
no
n âmbito d
do presente
e convite, deve ter umaa duração máxima
m

de 7 anos para
a a respetiva execução , coincidind
do com o ho
orizonte tem
mporal do período
p
de programaçã
ão do Portugal 2020.

9.2 Noss termos do
o n.º 10 do artigo 65.º do Decreto
o-Lei n.º 13
37/2014, o pacto é objjeto de
ava
aliação interrcalar em 2019, sendo
o alvo de ajjustamento, em sentid
do decresce
ente ou
crescente, em
m função do grau de
e concretiza
ação dos indicadoress de realiza
ação e
resultado, nos
s termos a definir na operaciona
alização do quadro dee desempen
nho do
Porrtugal 2020 e dos seus programass.

10. D
Dotação de fundos
A dotaçção máxima
a indicativa
a de fundoss a atribuir à totalidad
de dos pacttos no âmb
bito do
presente convite é a que se ap
presenta no
o quadro seg
guinte:

Página
a 11 de 33

Unid:: mil euros
Prrioridade de
In
nvestim ento

Total

PO
O Norte

PO Ce
entro

Total

1.045.742

403.442

2
283.000

PI 2.3

53.886

24.186

24.000

PI 4.3

159.614

74.914

35.000

PI 5.1

8.000

PI 5.2

0

PI 6.1

500

PI 6.3

69.200

PI 8.3

116.815

PI 8.8

PO Lisboa

88
8.000

PO Alentejo
o

126.80
00

PO SEUR

8.500

PDR
2020

PO ISE

52.000

84.000

5.70
00
12
2.000

37.70
00

8.000

500
35.000

15
5.000

19.20
00

75.115

24.000

6
6.000

11.70
00

47.612

23.012

16.000

PI 9.1

131.197

81.897

9.000

PI 9.4

36.000

PI 9.7

82.237

27.737

40.000

3
3.000

11.50
00

PI 10.1

122.658

44.758

50.000

10
0.000

17.90
00

PI 10.5

134.025

51.825

50.000

21.000

11.20
00

O
OT3/Ação
3.4

84.000

8.60
00
10
0.000

3.30
00

27.000
25.000

11.000

84.000

11. Perío
odo para a apresentaçã
a
ão de candid
daturas
As cand
didaturas po
oderão ser apresentad
das entre o dia 30 de março
m
e as 18h do dia
a 21 de
maio de
e 2015.

A data e a hora de
e entrada da
as candidatturas são as
s do registo
o que comp
prova a submissão
do corre
espondente
e formulário
o no Balcão 2020.

12. Ap
presentação
o das candid
daturas
A apressentação da
as candidatu
uras é feita
a em suportte eletrónico através d
do Balcão PT
T2020,
no ende
ereço https://www.porrtugal2020..pt/Balcao2020. Para apresentaçã
a
ão da candid
datura,

as entid
dades benefficiárias tem
m que estarr registadas
s no Balcão, utilizando
o a funciona
alidade
disponív
vel para o efeito
e
no me
esmo sítio e
eletrónico.
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Este reg
gisto tem po
or base o sistema de a
autenticação da Autoridade Tribu tária e Aduaneira,
pelo que deverá se
er utilizado o número de contribu
uinte da enttidade beneeficiária e a senha

de acessso do Po
ortal das Finanças
F
a que se sucede a atribuição
a
d
da senha gerada
automaticamente no
n balcão.

Após accreditação no
n sistema e conclusão
o do registo
o de entidad
de é então p
possível ace
eder ao

preench
himento do formulário de candida
atura, deven
ndo ser sele
ecionado o presente av
viso ao
qual se candidata.

13. Ca
alendário dee análise e decisão
d
o limite pa
ara a decisã
ão e publiccação da ap
provação dos pactos é 09 de ju
ulho de
O prazo
2015., sem prejuíz
zo da even
ntual necesssidade de ajustamento
a
o equivalen
nte à alteração do
prazo fiixado no nú
úmero 11 do
o presente aviso.

o e informaçção complementar
14. Divulgação
O prese
ente Convitte e outras peças e i nformações
s relevantes
s, nomeadaamente legislação
enquadradora, estã
ão disponív
veis no porta
al https://w
www.portugal2020.
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O Presidente
e da Comiss
são Diretiva
a do Program
ma Operacio
onal Region
nal do Norte
e

Em
mídio Gome
es
A Presidente da Comissã
ão Diretiva do Program
ma Operacio
onal Regionaal do Centro
o

An
na Abrunhossa
ma Operacio
onal Region al de Lisboa
a
O Presidente da Comissão Diretiva do Program

Jo
oão Teixeira
a
Presidente da
d Comissã
ão Diretiva d
do Programa Operacion
nal Regionaal do Alentejjo
OP

A
António Dieb
b
AP
Presidente da
d Autoridad
de de Gestã
ão do Programa Operac
cional Susteentabilidade
ee
Eficiência n
no Usos dos
s Recursos

Helena PPinheiro de Azevedo
A
O Presidente da Autoridade de
d Gestão do
o Programa
a Operacional Inclusão Social e Em
mprego

Dom
omingos Lop
pes
d Programa de Desen volvimento Rural do Continente (PPDR 2020)
A Gestora do

Paatricia Cotrim
m
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ANEXO
A
O
Elegib
bilidade
es, mo
ontante
es e ind
dicado
ores de
realização
o e de resulta
ado, po
or Prog
grama Opera
acional
financiadorr
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Anexo A.1 - Elegibilidades, montantes e indicadores de realização e de resultado do Programa Operacional Regional do Norte

Objetivo Temático
(OT)

PDCT NUTS III
(ITI)
Prioridade de Investimento (PI)

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

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

Indicadores de resultado*

Objetivo Específico
FEDER

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

Indicadores de realização

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

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

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

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

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

FSE

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

74.913.668

75.115.052

23.011.790

81.897.307

27.736.479

Designação

Meta 2023

140.000.000

Quadro de
desempenho

Designação*

Meta 2023

Sim

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

164.756

70%

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 (%)

Número de
empresas
que recebem
apoio (Nº)

900

Não

Postos de trabalho
criados (Nº)

1.260

Sim

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

42%

Participantes
em ações de
trabalho
socialmente
necessário
(Nº)

Equipamento
s sociais
apoiados (Nº)

36.000

97

Sim

Indicador do PO não se adequa às
tipologias de intervenção possíveis
de integrar nos pactos

Obje
etivo Temático
(OT)

PDCT NUTS III
(ITI)
Priioridade de Investim
mento (PI)

OT2. Melhorar o
acessso às TIC, bem
como a sua
ação e a sua
utiliza
qualid
dade (EP9 do
PO Norte)

1/10i. Redução e preve
enção do
10.1
aban
ndono escolar precoce e
prom
moção da igualdade de acesso
a um
m ensino infantil, primá
ário e
secu
undário de boa qualida
ade,
inclu
uindo percursos de
apre
endizagem formais, nã
ão formais
e infformais para a reinteg
gração no
ensiino e na formação (EP
P8/PI1 do
PO Norte)

er a melhoria do
Promove
sucesso educativo dos
eduzindo as
alunos, re
saídas prrecoces do
sistema e
educativo,
combaten
ndo o insucesso
escolar e reforçando as
medidas que promovem a
e no acesso à
equidade
educação
o básica e
secundárria

10.5
5/10a. Investimentos na
n
educcação, na formação e na
form
mação profissional para a
aquiisição de competência
as e a
apre
endizagem ao longo da vida
atravvés do desenvolvimen
nto das
infra
aestruturas educativas
se
form
mativas (EP8/PI4 do PO Norte)

uir a
Prossegu
requalificcação/
modernizzação das
instalações da educação
pré-escolar, dos ensinos
básico, secundário e
superior e dos
equipame
entos de formação
profission
nal, colmatando
situaçõess deficitárias e
melhoran
ndo as condições
para a ed
ducação, o ensino
e a forma
ação profissional,
em comp
plemento das
ações de
e melhoria da
qualidade
e do sistema

2c. Reforço das aplica
ações de
2.3/2
TIC para a administração em linha,
prendizagem em linha, a
a ap
infoiinclusão, a cultura em
m linha e a
saúd
de em linha (EP9/PI3 do PO
Nortte)

Indica
adores de resultado*

Objettivo Específico
FEDER

OT10
0. Investir na
educa
ação, na
forma
ação e na
forma
ação
profissional para a
aquisição de
competências e a
ndizagem ao
apren
longo da vida (EP8
O Norte)
do PO

Indica
adores de realização

Aumenta
ar o acesso e o uso
dos serviiços públicos
digitais de natureza local e
regional e melhorar a
eficiência
a interna da
administrração pública
através d
de TIC

5
51.824.542

2
24.185.904

FSE

Designação

44.757.6
608

Planos
integrados e
inovadores de
combate ao
insucesso
escolar (Nº)

Capacidade
das
infraestrutura
s de
acolhimento
de crianças
ou de
educação
apoiadas (Nº)

Serviços da
Administraçã
o Pública
apoiados (Nº)

Meta 2023

8

9.500

40

Qua
adro de
dese
empenho

Sim

Sim

Sim

Designação*

Meta 20
023

d PO não se adequa
a às
Indicador do
tipologias de
d intervenção possív
veis
de integrarr nos pactos

Taxa de co
obertura da
requalificação das
o ensino
escolas do
básico e se
ecundário
(% de alun
nos)

86%
%

Indivíduos com idade
entre 16 e 74 anos
que preenc
cheram e
enviaram pela
p
Internet im
mpressos ou
formulários
s oficiais
nos últimos 12 meses
e indivíduos
no total de
(%)

40-50%

Câmaras municipais
m
que dispon
nibilizam o
preenchim
mento e
submissão
o de
formulários
s na
Internet no
o total de
câmaras (%
%)

70-80%
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Anex
xo A.2 - Elegibilidades, montantes e indic
cadores de realização
o e de resultado do P
Programa Operacion
nal Regional do Centro

O
Objetivo Temático
(OT)

OT
T4. Apoiar a
tra
ansição para uma
ecconomia com baixas
em
missões de carbono
em
m todos os setores

OT
T6. Proteger o
am
mbiente e promover
ae
eficiência dos
reccursos

OT
T8. Promover a
su
ustentabilidade e a
qu
ualidade do emprego
ea
apoiar a mobilidade
do
os trabalhadores

OT
T9. Promover a
incclusão social e
co
ombater a pobreza e
ad
discriminação

Prioridade de Investimento (PI)

Ob
bjetivo Específico

PDCT NUTS IIII
(ITI)
FEDER

4.3/4c. A concessão
o de apoio à
eficiência energética
a, à gestão
inteligente da energia e à
gias
utilização das energ
renováveis nas infra
aestruturas
públicas, nomeadam
mente nos
edifícios públicos, e no setor da
habitação

6.3/6c. A conservação, proteção,
nvolvimento
promoção e o desen
do património natura
al e cultural

ento da eficiência
Aume
energ
gética nas
infrae
estruturas públicas,
apoia
ando a
implementação de
das de eficiência
medid
energ
gética e de produção
de en
nergias renováveis
nos e
edifícios públicos

Promover a valorização
atrimónio cultural e
do pa
natura
al, afirmando a
região
o como destino
turístiico de excelência

Apoia
ar a criação do
próprio posto de trabalho
empresas, o
e de e
empre
eendedorismo social
e a ecconomia social

9.1/9i. Inclusão ativa
a, incluindo
com vista à promoçã
ão da
igualdade de oportunidades e da
participação ativa e a melhoria da
empregabilidade

Promover o
nvolvimento de
desen
comp
petências pessoais,
sociais e profissionais em
especcial de
desem
mpregados e
desem
mpregados com
desva
antagens
necesssitando de apoio
particcular para acesso ao
merca
ado de trabalho, e

Designação
o

35.000.000

Redução anua
al
do consumo de
d
energia primária
nos edifícios
públicos
(kWh/ano)

35.000.000

Aumento do
número
esperado de
visitantes a síttios
de património
ural
cultural e natu
e atrações
d
beneficiárias de
apoio
o)
(visitantes/ano

entar a criação de
Aume
empre
ego sustentável,
8.3/8iii. Criação de emprego
e
por
designadamente para
conta própria, empre
eendedorismo
mpregados, através
desem
e criação de empres
sas, incluindo
do ap
poio à criação do
micro, pequenas e médias
m
empre
ego por conta
empresas inovadora
as
própria e à criação de
esas
empre
8.8/8a. A concessão
o de apoio ao
desenvolvimento do
os viveiros de
empresas e o apoio à atividade
s
por conta própria, às
microempresas e à criação de
empresas

FS
SE

Indicadores de realizaçã
ão

24.000
0.000

Pessoas
apoiadas no
âmbito da
criação de
emprego,
incluindo
autoemprego
(Nº)
Número de
e
empresas que
recebem apoio
o
(Nº)

16.000.000

9.000
0.000

Meta 2023

43.460.000

255.000

1.500

200

P não se
Indicador do PO
adequa às tipo
ologias de
intervenção po
ossíveis de
integrar nos pactos

Indicad
dores de resultado

Q
Quadro
de
de
esempenho

Designação

Meta
2023

Não

Consum
mo de
energia
a primária
na administração
regiona
al e local
(tep)

97.104

Não

as em
Dormida
estabele
ecimentos
hoteleirros,
aldeamentos,
mentos
apartam
turístico
os e outros
(milhare
es)

4.1004.300

Sim

as
Pessoa
apoiada
as no
âmbito da criação
prego,
de emp
incluind
do
autoemprego,
que perrmanecem
12 meses após o
a
(%)
fim do apoio

50%

Não

Postos de
trabalho
o criados
(Nº)

280

or do PO não se
Indicado
adequa
a às tipologias de
interven
nção possíveis de
integrarr nos pactos
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O
Objetivo Temático
(OT)

Prioridade de Investimento (PI)

Ob
bjetivo Específico

PDCT NUTS IIII
(ITI)
FEDER

FS
SE

Indicadores de realizaçã
ão
Designação
o

Meta 2023

Indicad
dores de resultado

Q
Quadro
de
de
esempenho

Meta
2023

Designação

desen
nvolver iniciativas
para a inovação e a
experrimentação social
que fa
acilitem a
dinam
mização de
estrattégias de inclusão
social

OT
T10. Investir na
ed
ducação, na
forrmação e na
forrmação profissional
pa
ara a aquisição de
co
ompetências e a
ap
prendizagem ao
lon
ngo da vida

9.7/9a. Investimento
os na saúde e
nas infraestruturas sociais
s
que
contribuam para o
acional,
desenvolvimento na
regional e local, a re
edução das
desigualdades de sa
aúde, a
promoção da inclusã
ão social
através da melhoria do acesso
s, culturais e
aos serviços sociais
recreativos, e da transição dos
ais para os
serviços instituciona
serviços de base comunitária

Reforrçar a rede de
infrae
estruturas sociais e
de sa
aúde

10.1/10i. Redução e prevenção
do abandono escola
ar precoce e
promoção da igualdade de
o infantil,
acesso a um ensino
primário e secundárrio de boa
qualidade, incluindo percursos de
ais, não
aprendizagem forma
formais e informais para
p
a
reintegração no ensino e na
formação

entar as
Aume
intervvenções que de
forma
a integrada e
articu
ulada favoreçam as
condições para o reforço
ualdade no acesso
da igu
ao en
nsino, a melhoria do
sucessso educativo dos
aluno
os, e o reforço da
qualid
dade e eficiência do
sistem
ma de educação

10.5/10a. Investimen
ntos na
educação, na formação e na
al para a
formação profissiona
aquisição de compe
etências e a
aprendizagem ao longo da vida
através do desenvollvimento das
infraestruturas educ
cativas e
formativas

Qualifficação e
mode
ernização das
instalações escolares e
de forrmação

Equipamentos
s
sociais e de
os
saúde apoiado
(Nº)

40.000.000

50.000
0.000

50.000.000

Planos
integrados e
inovadores de
d
combate ao
o
insucesso
escolar (Nº)

Capacidade das
d
infraestrutura
as
de acolhimen
nto
de crianças ou
o
de educação
Nº
apoiadas (N
pessoas)

85

8

8.400

Sim

Indicado
or do PO não se
adequa
a às tipologias de
interven
nção possíveis de
integrarr nos pactos
NA

Sim

Escolas
s
abrangidas por
s
projetos
específicos de
combate ao
insuces
sso e ao
abando
ono que
progred
diram,
aproxim
mando-se
ou supe
erando o
valor es
sperado
(%)

60%

Sim

e
Taxa de
cobertura da
requalifficação
das esc
colas do
ensino básico e
ário (% de
secundá
alunos)

37%
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O
Objetivo Temático
(OT)

OT
T2. Melhorar o
accesso às tecnologias
da
a informação e da
co
omunicação, bem
co
omo a sua utilização
eq
qualidade

Prioridade de Investimento (PI)

Ob
bjetivo Específico

PDCT NUTS IIII
(ITI)
FEDER

2.3/2c. O reforço das aplicações
ão pública em
TIC na administraçã
linha, aprendizagem
m em linha,
infoinclusão, cultura em linha e
saúde em linha

Mode
ernização das
admin
nistrações e dos
serviçços públicos

24.000.000

FS
SE

Indicadores de realizaçã
ão
Designação
o

Serviços da
a
administraçã
ão
pública apoiad
dos
(Nº)

Meta 2023

42

Indicad
dores de resultado

Q
Quadro
de
de
esempenho

Designação

Meta
2023

Sim

Indivídu
uos com
idade entre 16 e
s que
74 anos
preench
heram e
enviaram pela
Internett
impress
sos ou
formulá
ários
oficiais nos
últimos 12 meses
no total de
uos (%)
indivídu
Câmara
as
municip
pais que
disponib
bilizam o
preench
himento e
submiss
são de
formulá
ários na
Internett no total
de câmaras (%)

55-60%

60-70%
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Anex
xo A.3 - Elegibilidades, montantes e indic
cadores de realização
o e de resultado do P
Programa Operacion
nal Regional do Alenttejo

O
Objetivo Temático
(OT)

OT
T2. Melhorar o
ace
esso às tecnologias
da informação e da
municação, bem
com
com
mo a sua utilização
eq
qualidade

OT
T4. Apoiar a
transição para uma
onomia com baixas
eco
em
missões de carbono
em
m todos os setores

OT
T6. Proteger o
am
mbiente e promover
ae
eficiência dos
reccursos

Prioridade de Investimento
(PI)

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

4.3/4c. Concessão de
e apoio à
eficiência energética, à gestão
aeà
inteligente da energia
utilização das energia
as
renováveis nas infrae
estruturas
públicas, nomeadame
ente nos
edifícios públicos e no
o sector da
habitação

6.3/6c. Conservação, proteção,
promoção e desenvolvimento
do património natural e cultural

Objetiivo Específico

PDCT NUTS III
(ITI)
F
FEDER

Reforçarr a
disponib
bilidade e
fomentarr a utilização de
serviços em rede por
parte da administração e
serviços públicos e
melhorarr a eficiência da
administtração,
contribuiindo para uma
melhoria
a do
desempe
enho das
funções de interação do
Estado ccom os cidadãos
e com oss agentes
económiicos

Aumenta
ar a eficiência
energéticca nas
infraestru
uturas públicas
apoiando
oa
impleme
entação de
medidass integradas de
promoçã
ão da eficiência
energéticca e
racionalizando os
os
consumo

er a valorização
Promove
do patrim
mónio cultural e
natural, a
afirmando a
região co
omo destino
turístico de excelência

5..700.000

37
7.700.000

19
9.200.000

FSE

0

Indicado
ores de realização
Designação

Serviços da
administração
pública apoiados

0

Redução anual
do consumo de
energia primária
nos edifícios
públicos

0

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

Meta 2023

27

90.923.529

169.934

Indicado
ores de resultado

Quad
dro de
desem
mpenho

Designaç
ção

S
Sim

Indivíduos com
c
idade entre 16 e
e
74 anos que
preencheram
me
enviaram pe
ela
Internet
o
impressos ou
formulários
oficiais nos
m
últimos 12 meses
no total de
indivíduos
Câmaras
q
municipais que
disponibiliza
am o
preenchimento e
d
submissão de
formulários na
t
Internet no total
de Câmaras
s

Meta 2023

[40% - 50%]

[75% -80%]

N
Não

Consumo de
e
energia prim
mária
na administrração
regional e lo
ocal
(tep)

S
Sim

Dormidas em
m
estabelecim
mentos
hoteleiros,
[1.800;1.900]
aldeamentos,
os
apartamento
turísticos e outros
o
(milhares)

31.467
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O
Objetivo Temático
(OT)

OT8. Promover a
su
ustentabilidade e a
qualidade do
emprego e apoiar a
mobilidade dos
trabalhadores

Prioridade de Investimento
(PI)

Objetiivo Específico

F
FEDER

ar a criação de
Aumenta
8.3/8iii. Criação de em
mprego por emprego
o sustentável,
conta própria,
designad
damente para
desemprregados, através
empreendedorismo e criação
de empresas, incluind
do micro,
do apoio
o à criação do
pequenas e médias empresas
e
emprego
o por conta
inovadoras
própria e à criação de
empresa
as

8.8/8a. Concessão de
e apoio ao
desenvolvimento dos viveiros
de empresas e o apoio à
atividade por conta prrópria, às
microempresas e à crriação de
empresas

9.1/9i. Inclusão ativa, incluindo
o da
com vista à promoção
igualdade de oportunidades e
da participação ativa e a
abilidade
melhoria da emprega
OT
T9. Promover a
incclusão social e
com
mbater a pobreza e
ad
discriminação

9.7/9a. Investimentos
s na saúde
e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o
desenvolvimento nacional,
regional e local, para a redução
e saúde, a
das desigualdades de
promoção da inclusão
o social
através da melhoria do
d acesso
aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos

PDCT NUTS III
(ITI)

Incentiva
ar a criação de
emprego
o por conta
própria e de empresas
por dese
empregados e
outras pe
essoas
desfavorrecidas ou
inativas
er o
Promove
desenvo
olvimento de
competê
ências pessoais,
sociais e profissionais
em espe
ecial de
desemprregados e
desemprregados com
desvanta
agens
necessitando de apoio
ar para acesso
particula
ao merca
ado de trabalho,
e desenvvolver iniciativas
para a in
novação e a
experime
entação social
que facilitem a
ação de
dinamiza
estratégiias de inclusão
social
Qualifica
ar e adaptar a
rede regional de
mentos e
equipam
melhorarr a oferta de
serviços, nas áreas do
ocial e da saúde,
apoio so
adaptand
do-os às
necessid
dades existentes

FSE

Indicado
ores de realização
Designação

0

11.700.00
00

Pessoas
apoiadas no
âmbito da
criação de
emprego,
incluindo
autoemprego

8..600.000

0

Empresas que
beneficiam de
apoio

0

3.300.000
0

Participantes em
ações de
trabalho
socialmente
necessário

11.500.000

0

Equipamentos
sociais e de
saúde apoiados

Meta 2023

Indicado
ores de resultado

Quad
dro de
desem
mpenho

Designaç
ção

Meta 2023

70%

727

S
Sim

Pessoas
o
apoiadas no
âmbito da criação
o,
de emprego
incluindo
go,
autoempreg
que perman
necem
12 meses após o
o
fim do apoio

169

S
Sim

Postos de
ados
trabalho cria

236

es
Participante
empregados
s6
meses depo
ois de
terminada a
participação
o em
ações de
trabalho
e
socialmente
necessário

39%

1.312

S
Sim

38

S
Sim

o PO não se adequa
Indicador do
às tipologias
s de intervenção
possíveis de
e integrar nos pactos
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O
Objetivo Temático
(OT)

Prioridade de Investimento
(PI)

Objetiivo Específico

PDCT NUTS III
(ITI)
F
FEDER

FSE

Indicado
ores de realização
Designação

Meta 2023

Indicado
ores de resultado

Quad
dro de
desem
mpenho

Designaç
ção

Meta 2023

serviços institucionais
s para os
serviços de base com
munitária

OT
T10. Investir na
educação, na
forrmação e na
forrmação profissional
para a aquisição de
mpetências e a
com
aprendizagem ao
ngo da vida
lon

10.1/10i. Redução e prevenção
p
do abandono escolar precoce e
de de
promoção da igualdad
acesso a um ensino infantil,
o de boa
primário e secundário
qualidade, incluindo percursos
p
de aprendizagem form
mais, não
formais e informais pa
ara a
reintegração no ensin
no e na
formação

Promove
er a igualdade no
acesso a
ao ensino, a
melhoria
a do sucesso
educativvo dos alunos e a
qualidad
de e eficiência do
sistema de educação

10.5/10a. Investimenttos na
educação, na formaçã
ão e na
formação profissionall para a
aquisição de competê
ências e a
aprendizagem ao long
go da vida
através do desenvolv
vimento
das infraestruturas ed
ducativas e
formativas

Dotar ass redes de
educaçã
ão pré-escolar e
de ensin
no básico das
condiçõe
es que
aumente
em a qualidade
dos proccessos de
aprendizzagem,
colmatan
ndo situações
deficitárias no território

0

11.200.000

17.900.00
00

Escolas
abrangidos por
intervenções
com vista à
redução do
abandono
escolar e à
melhoria do
sucesso
educativo de
nível (ISCED 2)

0

Capacidade das
infraestruturas
de acolhimento
de crianças ou
de educação
apoiadas

10

2.163

S
Sim

Escolas
abrangidas por
projetos
específicos de
combate ao
insucesso e ao
abandono que
m,
progrediram
aproximando-se
do o
ou superand
valor espera
ado

58%

S
Sim

Taxa de
a
cobertura da
requalificaçã
ão
das escolas
s do
ensino básic
co e
secundário (% de
alunos)

97%
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Anex
xo A.4 - Elegibilidades, montantes e indic
cadores de realização
o e de resultado do P
Programa Operacion
nal Regional de Lisbo
oa

Objetivo Temá
ático
(OT)

OT4. Apoiar a
transição para um
ma
economia com b
baixas
emissões de carrbono
em todos os seto
ores

OT6. Proteger o
mover
ambiente e prom
a eficiência dos
recursos

Prioridade d
de Investimento
(PI)

Objetivo Específico
o

Tipologias de ações

• Auditorias energ
géticas e apoio
à elaboração de Planos de
dos Consumos
Racionalização d
de Energia desde
e que
consubstanciada
aa
implementação d
dos
investimentos em
m eficiência
Au
umentar a eficiência
energética decorrrentes desses
4.3/4c. Apoio
o à eficiência
en
nergética nas
mesmos planos e auditorias;
energética, à gestão
inffraestruturas públicas,
• Investimento em
m equipamento
inteligente da
a energia e à
da
a administração region
nal
de projetos de aq
quisição e
utilização dass energias
e local, apoiando a
instalação de sisttemas ecorenováveis nas infraestruturas im
mplementação de
eficientes de ilum
minação
meadamente nos medidas de eficiência
públicas, nom
pública;
edifícios públicos e no setor
nergética e
en
m projetos de
• Investimento em
o
ra
acionalizando os
da habitação
eficiência energé
ética nas
co
onsumos
infraestruras púb
blicas (e.g.
integração de água quente
ão de
solar, incorporaçã
microgeração, iso
olamento
térmico dos edifíccios através de
intervenções em fachadas e
coberturas).
ervação,
• Ações de conse
recuperação, rea
abilitação e
valorização de ed
difícios
classificados com
mo
monumentos de Interesse
nteresse
Nacional ou de in
Público, contemp
pladas em
projetos integrados, onde se
o
demonstre a sua relevância
Prromover a valorização
6.3/6c. Conse
ervação,
do
o património cultural e
anto recursos
estratégica enqua
proteção, pro
omoção e
na
atural, afirmando a
turístico/culturaiss
desenvolvime
ento do
Re
egião de Lisboa como
o
(e.g.,reabilitação e restauro de
património na
atural e cultural
de
estino turístico de
móveis
monumentos e im
ex
xcelência
classificados; req
qualificação de
infraestruturas; re
equalificação
de espaços públicos
ualificação de
envolventes; requ
circuitos de visita
a, espaços de
receção de turista
as, lojas e
sinalética);
• Ações de valorização,
promoção e interrpretação de

PDCT AML
(ITI)
FED
DER

12.0
000.0
00
0

000.0
15.0
00
0

FSE

Indicadores
s de realização

Indicadores de
d resultado

Designação

M
Meta
2023

Quadro de
desempenho

Redução anual
R
d consumo de
do
e
energia
primária
n edifícios
nos
p
públicos
(
(kWh/ano)

24
4.600.000

Não

Redução anual
R
d consumo de
do
e
energia
primária
n iluminação
na
p
pública
(
(kWh/ano)

Aumento do
A
n
número
e
esperado
de
v
visitantes
a sítios
d património
de
c
cultural
e natural
e atrações
b
beneficiárias
de
a
apoio
(
(visitantes/ano)

Designação
o

Meta
2023

101.335

Consumo de
a
energia primária
na administraçã
ão
regional e local
(tep)
24
4.600.000

1
155.000

Não

Sim

Dormidas em
estabelecimentos
hoteleiros,
aldeamentos,
apartamentos
turísticos e outrros
(milhares)
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13.388

Objetivo Temá
ático
(OT)

Prioridade de Investimento
(PI)

Objetivo Específico
o

Tipologias de ações

PDCT AML
(ITI)
FED
DER

FSE

Indicadores
s de realização
Designação

M
Meta
2023

Quadro de
desempenho

Indicadores de
d resultado
Designação
o

bens histórico-cu
ulturais de
interesse turístico
o estratégico,
exclusivamente e
em
monumentos de Interesse
nteresse
Nacional ou de In
Público (e.g., con
nceção e
produção de conteúdos de
m suporte
interpretação, em
digital, multimédia e papel,
ações de marketing
turístico/cultural, realização
arater
workshops de ca
internacional e ou
utras iniciativas
de divulgação téccnico/científica
associadas ao pa
atrimónio);
• Ações integrada
as de
programação cultural em
monumentos de Interesse
nteresse
Nacional ou de In
Público onde se d
demonstre a
sua relevância en
nquanto
recursos turístico
o/culturais
estratégicos (e.g.,
representações teatrais,
ais,
concertos musica
reconstituições/re
ecriações
históricas; dança
a; artes
performativas e e
exposições
permanentes e te
emporárias);
• Ações integrada
as de criação
de mecanismos d
de referência e
acesso ao conhe
ecimento (e.g.
criação e desenvvolvimento de
sistemas e interfa
aces de
comunicação dig
gital entre
organismos locais e centrais, e
também dirigidoss ao público;
criação de redes de
estinadas às
conhecimento de
camadas mais jo
ovens da
população, envollvendo
campanhas temá
áticas; criação
e desenvolvimento de projetos
de promoção e divulgação do
al nos “mass
património cultura
media”);
• Ações de valorização do
al e
património natura
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Meta
2023

Objetivo Temá
ático
(OT)

OT8. Promover a
sustentabilidade e a
mprego
qualidade do em
e apoiar a mobilidade
es
dos trabalhadore

Prioridade d
de Investimento
(PI)

8.3/8iii. Emprrego por conta
própria, empreendedorismo e
mpresas,
criação de em
incluindo miccro, pequenas e
médias emprresas inovadoras

Objetivo Específico
o

Tipologias de ações

PDCT AML
(ITI)
FED
DER

umentar o número de
Au
em
mpresas criadas e as
iniciativas de criação do
o
mprego por conta
em
prrópria

paisagístico de á
áreas de
elevado valor eco
ológico (e.g.
criação de percursos e de
ação, criação
espaços de visita
de postos de obsservação da
vida selvagem, in
nstalação de
sinalética e de pa
ainéis
informativos e intterpretativos,
ordenamento de percursos,
criação de espaçços de estadia,
criação de hortass urbanas e
respetivas estrutu
uras de apoio,
requalificação de
e estruturas de
recreio fluvial, va
alorização de
estruturas, planos de circuitos
de descoberta e interpretação
ais);
de valores natura
• Ações de qualifficação,
conservação e re
ecuperação de
espaços com ele
evado valor
ecológico regiona
al (e.g. ações
de requalificação
o paisagística,
ações de renaturralização e de
recuperação de h
habitats, ações
corretivas de situ
uações de
erosão, ações de
e
reestruturação e requalificação
de orlas costeirass e de
margens ribeirinh
has, ações de
requalificação da
a rede
hidrográfica e de sistemas
alificação de
lagunares, requa
diques, ações de
e recuperação
de vegetação ripícola, criação
pão e de
de espaços tamp
proteção a espaçços sensíveis).
• Apoios à criação do próprio
nfoque nos
emprego, com en
desempregados e jovens,
ão de
incluindo a criaçã
empresas ou o apoio a
existentes que
microempresas e
criem emprego;
ação,
• Ações de forma
orientação e acompanhamento
ores;
de empreendedo
• Apoios ao emprreendedorismo

FSE

6.000.000

Indicadores
s de realização
Designação

Pessoas
P
a
apoiadas
no
â
âmbito
da
c
criação
de
e
emprego,
i
incluindo
a
autoemprego
(
(Nº)

M
Meta
2023

517

Indicadores de
d resultado

Quadro de
desempenho

Designação
o

Meta
2023

Não

Pessoas
apoiadas no
ção
âmbito da criaç
de emprego,
incluindo
autoemprego que
2
permanecem 12
meses após o fim
f
do apoio (%)

70
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Objetivo Temá
ático
(OT)

OT9. Promover a
inclusão social e
combater a pobrreza e
a discriminação

Prioridade d
de Investimento
(PI)

9.1/9i. Inclusã
ão ativa,
incluindo com
m vista à
promoção da
a igualdade de
oportunidade
es e da
participação ativa e a
empregabilidade
melhoria da e

Objetivo Específico
o

Tipologias de ações

PDCT AML
(ITI)
FED
DER

Re
eduzir a pobreza, a
ex
xclusão social e o
de
esemprego em
territórios urbanos
prroblemáticos

social, incluindo a promoção de
start-ups sociais;
• Promoção da crriação de
sistema de partilh
ha de custos
comuns/recursoss e a criação de
redes “económica
as”
colaborativas/ pro
odutos
colaborativos;
• Apoios à criação de
ecossistemas loccais de
inovação e empre
eendedorismo,
a criação de spin
n-off a partir
das instituições d
de ensino
superior, reforçan
ndo o potencial
de articulação co
om as
Universidades;
ooperação
• Promoção da co
interempresarial, com vista ao
ensão e/ou do
aumento de dime
valor acrescentad
do dentro da
fileira;
• Fomento do
mo inclusivo e
empreendedorism
a criação de novo
os modelos de
empregabilidade.
• Projetos de dina
amização local
da empregabilida
ade e inclusão
social que articulem
o mercado de
necessidades do
trabalho/ necessiidades
oportunidades
para o desenvolvvimento
local/necessidade
es formativas e
oportunidades de
e inovação
social promovida
as por redes
locais;
egradas para a
• Abordagens inte
inclusão ativa, attravés de
ação e
projetos de inova
experimentação ssocial e de
animação territorrial que
configurem respo
ostas sociais a
desafios previam
mente
identificados, envvolvendo redes
sociais sub-regio
onais;
• Ações promoçã
ão e
disseminação de
e experiencias

FSE

10.000.000

Indicadores
s de realização
Designação

Projetos de
P
i
inovação
e
e
experimentação
s
social
apoiados
(
(Nº)

Indicadores de
d resultado

M
Meta
2023

Quadro de
desempenho

80

Não

Designação
o

Meta
2023

Indicador do PO não se
pologias de
adequa às tip
intervenção possíveis
p
de
integrar no
os pactos
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Objetivo Temá
ático
(OT)

Prioridade d
de Investimento
(PI)

9.4/9iv. Melhoria do acesso a
serviços susttentáveis, de
grande qualid
dade e a preços
comportáveiss, incluindo
cuidados de saúde e serviços
sociais de intteresse geral

OT10. Investir na
a
educação, na
formação e na
formação profisssional
para a aquisição
o de
competências e a
o
aprendizagem ao
longo da vida

9.7/9a. Invesstimento na saúde
e nas infraesstruturas sociais
que contribua
am para o
desenvolvime
ento nacional,
regional e loccal, para a
redução das desigualdades
ara a promoção
de saúde, pa
da inclusão ssocial através de
melhor acessso aos serviços
sociais, culturais e de recreio,
assim como para a transição
dos serviços institucionais
para os serviços de base
comunitária
10.1/10i Redução e
prevenção do
o abandono
escolar preco
oce e promoção
da igualdade
e de acesso a um
ensino infantil, primário e
secundário de boa qualidade,
incluindo perrcursos de
aprendizagem
m formais, não
formais e info
ormais para a
reintegração no ensino e na

Objetivo Específico
o

Tipologias de ações

PDCT AML
(ITI)
FED
DER

umentar a qualidade e
Au
div
versificar a oferta de
se
erviços e de respostass
so
ociais e de saúde
dirigidas a pessoas com
m
eficiências ou
de
inc
capacidades e de
pe
essoas idosas e suas
famílias

de inovação social e de
mo social e de
empreendedorism
capacitação de
empreendedoress, de
organizações de base local e
de redes sociais locais e subregionais.
de cuidadores
• Apoio a redes d
de proximidade;
dependente
• Apoio à vida ind
para pessoas com
m limitações;
• Apoio às redes locais de
al;
intervenção socia
• Suporte ao doente no
omunidade com
domicílio e na co
recurso às TIC;
• Inserção de pesssoas em
situação de sem abrigo;
de crianças e
• Sensibilização d
jovens para a prá
ática de estilos
de vida saudável;
ais, culturais,
• Atividades socia
educacionais dirigidas a idosos;

umentar as taxas de
Au
co
obertura da oferta de
eq
quipamentos de
cu
uidados continuados
inttegrados e de crechess

daptação de
• Construção e ad
equipamentos co
om vista à sua
conversão em cre
eches;
• Ampliação, requ
ualificação e
reabilitação de crreches;

Melhorar o sucesso
scolar no ensino básicco
es
e secundário

• Ações de inform
mação,
monitorização e a
avaliação
relativas às medidas e aos
dispositivos de prevenção do
ar e de
abandono escola
promoção do successo
educativo dos alu
unos, tendo em
vista a melhoria d
da qualidade,
da eficiência e da
a eficácia
dessas medidas e destes

Indicadores
s de realização

FSE

Designação

11.000.000

Projetos
P
a
apoiados
de
d
diversificação
da
o
oferta
de
s
serviços
sociais
e de saúde e
a
aumento
da
q
qualidade
das
r
respostas
sociais
e de saúde
d
disponíveis
(Nº)

Equipamentos
E
s
sociais
e de
s
saúde
apoiados
(
(Nº)

00.00
3.00
0

10.000.000

Indicadores de
d resultado

Quadro de
desempenho

Designação
o

Meta
2023

88

Sim

Projetos
concluídos de
d
diversificação da
oferta de serviç
ços
sociais e de
nto
saúde e aumen
da qualidade da
as
respostas socia
ais
e de saúde
disponíveis (%))

90

10

Sim

Taxa de
cobertura das
creches (%)

50

M
Meta
2023

Indicador do PO não
n se
adequa às tipologias de
veis de
intervenção possív
integrar nos pac
ctos

Indicador do PO não se
pologias de
adequa às tip
intervenção possíveis
p
de
integrar no
os pactos
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Objetivo Temá
ático
(OT)

Prioridade d
de Investimento
(PI)

Objetivo Específico
o

FED
DER

formação

10.5/10a Inve
estimentos na
educação, na
a formação e na
formação pro
ofissional para a
aquisição de competências e
gem ao longo da
a aprendizag
vida através do
ento das
desenvolvime
infraestrutura
as educativas e
formativas

Tipologias de ações

PDCT AML
(ITI)
FSE

Indicadores
s de realização
Designação

M
Meta
2023

Indicadores de
d resultado

Quadro de
desempenho

Designação
o

Sim

Taxa de
cobertura da
requalificação
das escolas do
ensino básico e
secundário (% de
d
alunos)
Taxa de
cobertura do prréescolar (% de
crianças)

Meta
2023

dispositivos;
nóstico precoce
• Ações de diagn
de risco de aband
dono e de
insucesso e de a
apoio
socioeducativo acrescido às
crianças e jovenss em risco de
abandono e insuccesso.

Re
equalificar as
inffraestruturas do Ensin
no
Prrofissional e Prées
scolar, Básico e
Se
ecundário e reforçar a
as
ca
apacidades do Ensino
Su
uperior

em
• Investimentos e
requalificação e a
ampliação das
infraestruturas do
o ensino préescolar, básico e secundário

21.0
000.0
00
0

Capacidade das
C
i
infraestruturas
d acolhimento
de
d crianças ou
de
d educação
de
a
apoiadas
(Nº)

13.272
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72

35

Anex
xo A.5 - Elegibilidades, montantes e indic
cadores de realização
o e de resultado do P
Programa Operacion
nal Sustentabilidade e Eficiência no Uso de
d Recursos

O
Objetivo Temático
(OT)

Prioridade de Inve
estimento (PI)

5.1/5i. Apoio ao inve
estimento
para a adaptação às
s alterações
climáticas, incluindo
o abordagens
baseadas nos ecoss
sistemas
OT
T5. Promover a
ad
daptação às
altterações climáticas e
a prevenção e gestão
e riscos
de

OT
T6. Preservar e
prroteger o ambiente e
prromover a utilização
eficiente dos recursos

5.2/5ii. Promoção de
e
investimentos para abordar
a
riscos
específicos, assegurar a
stência às
capacidade de resis
catástrofes e desenv
volver
sistemas de gestão de
catástrofes
das nos
(medidas identificad
respetivos planos de
e emergência
e de proteção civil)

6.1/6i. Investimento no setor dos
resíduos para satisffazer os
requisitos do acervo
o da União em
matéria de ambiente
e e para
satisfazer as necess
sidades de
investimento que ex
xcedam esses
requisitos, identificadas pelos
Estados-Membros

Ob
bjetivo Específico

PDCT NUTS III
(ITI)
Fundo de Coesão
o (€)

Reforrço das capacidades
de ad
daptação às
altera
ações climáticas pela
adoçã
ão e articulação de
medid
das transversais,
secto
oriais e territoriais

Indiicadores de realizaçã
ão
Designação

Municípios co
om
planos de
d
identificação de
vulnerabilidad
des
e riscos (nº)

Meta 2023

30

Indicadores de resultado

Q
Quadro
de
de
esempenho

Não

Meta
2023

Desiignação
e
Nível de
implementação
edidas de
das me
adaptaç
ção às
alteraçõ
ões
climátic
cas
decorre
entes de
estratég
gias e
planos (%)

15

8.000.000

Reforrço da gestão face
aos riiscos, numa
persp
petiva de resiliência,
capaccitando as
institu
uições envolvidas

Valorrização dos resíduos,
reduzzindo a produção e
depossição em aterro,
aume
entando a recolha
seletiva e a reciclagem

Indicador do PO
P não se
adequa às tipo
ologias de
intervenção po
ossíveis de
integrar nos pactos

500.000

Resíduos
sólidos:
Capacidade
adicional de
e
reciclagem de
resíduos
(ton/ano)

150

ador do PO não se
Indica
adequa às tipologias de
enção possíveis de
interve
inte
egrar nos pactos

Não

ação para
Prepara
reutiliza
ação e
reciclag
gem de RU
no total de RU
recicláv
veis (%)

0,1

Reduçã
ão da
quantidade total
deposittada em
aterro, dos
d
resíduo
os urbanos
biodegrradáveis,
face ao
os resíduos
produzidos em
1995 (%
%)

0,1
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Anex
xo A.6 - Elegibilidades, montantes e indic
cadores de realização
o e de resultado do P
Programa Operacion
nal Inclusão Social e Emprego

Objetivo Temático
(OT)

Prioridade d
de Investimento (PI)

Objetivo Especíífico

Tipologia d
de Operação

PDCT
P
NUTS III
(ITI)
FSE

Indicadore
es de realização
Designação

M
Meta
2023

Indicadores de
d resultado

Quadro
o de
desempe
enho

Designação
o

Meta
2023

Cultura para todos –
Inclusão Soccial através
da cultura.

OT9. Promover a
inclusão social e
combater a pobrreza e
a discriminação (EP3
do PO ISE)

9.1/9i. Inclussão ativa, com vista à
promoção da
a igualdade de
oportunidade
es e da participação
ativa e a melhoria da
dade (EP3/PI1 do PO
empregabilid
ISE)

Promover o
as
desenvolvimento da
competências
socioprofissionais,
pessoais, sociais e
básicas de grupos
potencialmente maiis
vulneráveis, potencciando
a sua empregabilida
ade e
o reforço das
a a sua
oportunidades para
integração
socioprofissional e
cultural

Pretende-se apoiar um
conjunto alarrgado de
iniciativas de
e promoção
da inclusão ssocial por via
da cultura, qu
ue vão desde
a dinamizaçã
ão de
práticas artíssticas por e
para grupos
desfavorecidos, até á
divulgação de conteúdos
digitais acesssíveis,
passando pe
ela
dinamização de projetos
e base
integrados de
cultural de
ento local,
desenvolvime
pela integraçção em
mercado de ttrabalho nas
áreas socioculturais e,
promoção da
ainda, pela p
igualdade de
e
oportunidade
es na fruição
cultural

22.000.000

Indicador do PO
O não se
adequa às tipologias de
intervenção possíveis de
actos
integrar nos pa

Indicador do PO não se
adequa às tipologias de
s de
intervenção possíveis
integrar nos pactos

Bolsa Especializada de
Voluntariado
Reforçar a abordag
gem da
coesão e da interve
enção
social com base na
a
relevância e promoção do
voluntariado, potenciador
da inclusão social

Pretende serr um
instrumento d
de
sistematizaçã
ão da oferta
disponível e de
das
certificação d
entidades, co
om
intervenção ssocial,
promotoras d
de
voluntariado..

5.000.000

Entidades
Acreditadas na
Bolsa de
Voluntariado

20.000

Não

Entidades que
aderiram a
iniciativas de
voluntariado face
às acreditadas na
Bolsa de
Voluntariado
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90

Objetivo Temático
(OT)

Prioridade d
de Investimento (PI)

Objetivo Especíífico

Tipologia d
de Operação

PDCT
P
NUTS III
(ITI)
FSE

Indicadore
es de realização
Designação

M
Meta
2023

Quadro
o de
desempe
enho

Indicadores de
d resultado
Designação
o

Meta
2023

Idade +

9.4/9iv. Melh
horia do acesso a
serviços susstentáveis, de grande
qualidade e a preços
comportáveis, incluindo cuidados
de saúde e sserviços sociais de
interesse geral (EP3/PI4 do PO
ISE)

Alargar a oferta de
de
serviços sociais e d
saúde, adequando--os a
necessidades
emergentes e
potenciando a transsição
de cuidados instituccionais
para cuidados de
proximidade, bem ccomo
melhorar o acesso e a
ostas
qualidade das respo
no âmbito dos siste
emas
de saúde, de ação social
dados,
e prestação de cuid
e de promoção e
proteção das criançças.

e
Programa de
diversificação
o de serviços
que promova
am a
qualidade de
e vida, o bemestar das pesssoas idosas
e o envelheccimento ativo
e saudável. P
Pretende-se
dinamizar, co
om carácter
regular, e ofe
erta de
atividades cu
ulturais,
educacionaiss e de
convívio dirig
gida a
pessoas mais velhas.
uma
Trata-se de u
intervenção
socioeducativva que
procura serviir como
espaço privile
egiado de
inserção e pa
articipação
das pessoas mais velhas
ular, de
e, em particu
pessoas que
e,
simultaneamente, se
m risco de
encontrem em
exclusão soccial.

25.000.000

Indicador do PO não se
adequa às tipologias de
s de
intervenção possíveis
integrar nos pactos

Indicador do PO
O não se
adequa às tipologias de
intervenção possíveis de
actos
integrar nos pa
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Anex
xo A.7 - Elegibilidades, montantes e indic
cadores de realização
o e de resultado do P
Programa de Desenv
volvimento Rural do Continente (PDR 202
20)

Objetivo Temático
(OT)

OT3.

Indicadores de realização
r
Med
dida FEADER

Ação e Ope
eração PDR 2020
Designação
o

4. Investimentos em ativos físicos

3.4

arcial e
3.4.2 pa
3.4..3

Componen
nte
ITI

N.º de operaçõe
es
apoiadas para
m
investimento em
infraestruturas
agrícolas e
florestais
Despesa pública
a
total (milhões de
e
euros)

Meta 2023
2

140
0

100
0

In
ndicadores de resulttado
Quadro de
desem
mpenho

Design
nação

Metta 2023

N
Não

Terras irrig
gadas em
mudança para
p
sistemas de
d
irrigação mais
m
eficientes (5A)

5
5,0%

N
Não

nto total
Investimen
em eficiência
a (euros)
energética
(5B)

(*)

(*) Estta meta não está individualizada ao nível da Medid
da.
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