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O que é PORTUGAL 2020? 

 Acordo de Parceria adoptado entre Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a actuação dos 5 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e 

FEAMP - no qual se definem os princípios de programação que consagram a política de 

desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020.  

 Portugal vai receber 25 mil milhões de euros até 2020.  

 Como se operacionaliza? 

O Portugal 2020 é operacionalizado através de 16 Programas Operacionais a que acrescem os 

programas de cooperação territorial nos quais Portugal participará a par com outros Estados membro  

 A programação e implementação do Portugal 2020 organizam -se em 4 domínios temáticos: 

 Competitividade e 
Internacionalização 

4.414 M€ 

Inclusão Social e 
Emprego 

2.130 M€ 

Capital Humano 

3.096 M€ 

Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de 

Recursos 

2.253 M€ 
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 Dotação financeira 
16 Programas Operacionais 



SISTEMAS DE 

INCENTIVO 

 
PORTUGAL 2020 
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SISTEMAS DE INCENTIVOS  

ENQUADRAMENTO 
 

O aumento da competitividade assenta fundamentalmente em 2 pilares: 

1. Incentivo ao crescimento através da inovação; 

2. Reforço das suas competências estratégicas.  

 

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS: 

 

• Instrumentos Financeiros (Capital de Risco; Garantia Mútua; Financiamento 

Protocolado; etc.); 

• Incentivos previstos no âmbito do Portugal 2020.  

 

Concentram-se neste domínio mais de 40% das verbas do PT2020 dirigidas 

fundamentalmente: 

• ao investimento empresarial em sectores transaccionáveis 

• à produção e d ifusão de conhecimento científico e tecnológico, 

• à formação empresarial 
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SISTEMAS DE INCENTIVOS 

Tipologias  
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SISTEMAS DE INCENTIVOS 

Tipologias  

1. Investigação e desenvolvimento tecnológico  
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2. Inovação empresarial e empreendedorismo  

SISTEMAS DE INCENTIVOS 

Tipologias  

INOVAÇÃO PRODUTIVA 

(NÃO PME E PME)  

 

EMPREENDEDORISMO 

QUALIFICADO E CRIATIVO 

VALES EMPREENDEDORISMO 

 

• Produção de novos bens e serviços ou 

melhorias significativas da produção actual 

através de transferência e aplicação de 

conhecimento  

 

• Adopção de novos, ou significativamente 

melhorados, processos ou métodos de 

fabrico.  

 

PME com menos de 2 anos em sectores 

com fortes dinâmicas de crescimento, 

incluindo:  

 

• indústrias criativas e culturais  

• sectores com maior intensidade de 

tecnologia e conhecimento  

• ou valorizem a aplicação de resultados de 

I&D na produção de novos bens e serviços, 

valorizando a articulação com o 

ecossistema do empreendedorismo.  

• investimento inicial de natureza inovadora, 

relacionados com a criação de um novo 

estabelecimento, que se traduzam na 

produção de bens e serviços 

transaccionáveis e internacionalizáveis e 

com elevado nível de incorporação nacional.  

 

 

Aquisição de serviços de consultoria 

imprescindíveis ao arranque de empresas, 

nomeadamente a elaboração de planos de 

negócios, a entidades acreditadas para a 

prestação do serviço em causa.  
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3. Qualificação e internacionalização das PME  

MODALIDADES DE CANDIDATURA:  

 

•  Projecto Individual - promovido a títu lo 

ind ividual por uma PME 

  

•  Projecto Conjunto - apresentado por uma 

entidade sem fins lucrativos, de natureza 

associativa e com competências específicas 

d irigidas às PME  

 

•  Projecto Simplificado - Vale 

Internacionalização e Vale Inovação 

(exclusivamente para contratação de serviços 

especializados) 

SISTEMAS DE INCENTIVOS 

Tipologias  

INTERNACIONALIZAÇÃO 

PME 

 

QUALIFICAÇÃO 

PME 

 

• Conhecimento dos mercados externos 

• Prospecção e presença em mercados 

internacionais 

• Marketing internacional 

• Presença na web (economia digital) 

• Desenvolvimento e promoção 

internacionais de marcas 

• Certificações específicas para os 

mercados externos 

• Inovação organizacional nas práticas 

comerciais e nas relações externas 

 

 

• Inovação organizacional e gestão 

• Economia Digital e TIC 

• Criação de marcas e design 

• Desenvolvimento e engenharia de 

produtos, serviços e processos 

• Propriedade Industrial 

• Qualidade 

• Transferência de Conhecimento 

• Distribuição e Logística 

• Ecoinovação 

• Formação profissional 

• Contratação de RH altamente qualificado 
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SISTEMAS DE INCENTIVOS  

Situação dos SI no PORTUGAL 2020 

30 de Setembro 2017 

Realização N.º  Projectos Investimento 

elegível 

Incentivo % da Dotação 

Indicativa dos 

SI 2020 

Projectos 

aprovados 
11.300 7.089 3.763 94% 

Projectos 

contratados 
10.458 3.414 86% 

Pagamentos 7.228 1.054 26% 

Execução 5.193 906 23% 

FAQ’S 
• É preciso constituir uma empresa para aceder aos fundos comunitários? 

Um dos critérios de elegibilidade dos beneficiários e dos promotores é que estejam legalmente constituídos. 

 

• Qual o valor do incentivo que se pode receber? 

O valor do incentivo depende da: 

- Tipologia do projecto 

- Região onde está localizado 

sendo o valor fixado na regulamentação específica ou nos avisos de concurso. 
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PO SEUR 

 
PROGRAMA OPERACIONAL 

SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE 

RECURSOS 

 

• Economia de baixas emissões de carbono 

• Adaptação às alterações climáticas e prevenção de riscos 

• Protecção do ambiente e eficiência de recursos 
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• Programa Temático Nacional, dedicado exclusivamente ao Ambiente e Eficiência no Uso de Recursos  

PRINCIPAIS PRIORIDADES NO DOMÍNIO DA SUSTENTABILIDADE 2014-2020 

 

 

 

• Disponibiliza apoios essencialmente a: 

 
Administração pública central, autarquias, sector empresarial do Estado e local e empresas concessionárias 

municipais, intermunicipais e multimunicipais. 

 

 

PO SEUR 

  
 

 

Valorização e 
utilização 
SUSTENTÁVEL 
dos recursos 
endógenos 

  
 

 

Promoção da 
EFICIÊNCIA no 
uso de recursos 

  
 

 

Prevenção de riscos 
e adaptação às 
alterações climáticas 
e protecção do 
ambiente – 
RESILIIÊNCIA 

 

Transição para uma economia de 
baixo carbono – Redução de Gases 
com Efeito de Estuda e Redução 
dos consumos – Melhoria 
Qualidade Ambiental e dos 
Factores de COMPETITIVIDADE 
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PO SEUR 

 

 

 

 

 

 

 
Milhões  € 

Fundo Coesão e FEDER 

EIXO 1 
 

 
Apoiar a transição 

para uma economia 

com baixas 

emissões de carbono 

em todos os 

sectores 

EIXO 2 
 

 
Promover a 

adaptação às 

alterações climáticas 

e a gestão e 

prevenção de riscos 

EIXO 3 
 

 
Proteger o ambiente 

e promover a 

eficiência na 

utilização dos 

recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

PO SEUR 

 

757,0 

 

401,2 

 

1.045,0 

 

2.252,7 

Financiamento 
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EIXO PRIORITÁRIO 1 
 

APOIAR A TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA COM BAIXAS 

EMISSÕES DE CARBONO EM TODOS OS SECTORES 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 1 

Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de 

carbono em todos os sectores 

757 M€ 135 M€ 200 M€ 200 M€ 120 M€ 102 M€ 

Promoção da 

produção e 

distribuição de 

energia de fontes 

renováveis 

Apoio à eficiência 

energética na 

habitação 

Apoio à eficiência 

energética nas 

infraestruturas da AP 

central 

Sistemas de 

distribuição 

inteligente 

Eficiência Energética 

Transportes Públicos 

e Mobilidade 

sustentável 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÕES 
• Promoção da Eficiência Energética e Utilização de Energias Renováveis nas Empresas 

• Apoio à Eficiência Energética, à gestão inteligente da Energia e à u tilização de energias renováveis nas 

infraestruturas públicas da Administração Local 

• Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à u tilização das energias renováveis no 

sector da habitação social 

• Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as 

zonas urbanas, incluindo a promoção a mobilidade urbana multimodal sustentável 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 1 

 
Prioridade: Promoção da produção e distribuição de energia proveniente de energia proveniente 

de fontes renováveis 

135 M€ 

OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS 

TIPOLOGIAS DE 

ACÇÕES, EXEMPLOS 

BENEFICIÁRIOS TIPOS DE APOIO DESPESAS ELEGÍVEIS 

Diversificação das  

fontes de 

abastecimento 

energético de origem 

renovável, 

aproveitando o 

potencial energético 

endógeno, garantindo 

a ligação das 

instalações 

produtoras à rede e 

reduzindo assim a 

dependência 

energética 

• Projectos-piloto 

referentes ao 

desenvolvimento de 

novas tecnologias 

(e.g. desenvolvimento 

de energias renováveis 

marinhas, biomassa, 

geotérmica, biogás) 

 

• Projectos de tecnologias 

que não estejam ainda 

disseminadas no 

território nacional 

 

• Entidades Públicas 

agentes mercado 

energia para 

estudos 

 

• Produtores em 

regime especial 

(pequena 

dimensão) 

 

Subvenções não 

reembolsáveis 

(O apoio a este tipo de 

investimento estará 

limitado ao montante 

que resultar da 

aplicação da 

metodologia de cálculo 

do funding gap) 

 

A taxa mínima de 

financiamento sobre o 

investimento elegível é 

de 70% 

• Estudos, planos e projectos, 

auditorias energéticas, 

actividades preparatórias e 

assessorias, directamente 

ligados à operação 

• Fiscalização, assistência 

técnica e gestão de projectos, 

testes e ensaios 

• Trabalhos de construção civil, 

e aquisição de equipamentos 

e materiais 

• Campanhas de comunicação 

e informação 
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PO SEUR 

OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS 

TIPOLOGIAS DE 

ACÇÕES, EXEMPLOS 

BENEFICIÁRIOS TIPOS DE APOIO DESPESAS ELEGÍVEIS 

 

Aumento da 

eficiência 

energética no 

sector 

habitacional 

particular 

• Promoção de adopção 

de sistemas passivos 

(isolamentos, 

sombreamentos, etc.) 

 

• Uso de equipamentos 

mais eficientes que 

permitam reduzir o 

consumo de energia final 

(e.g. iluminação 

eficiente; janela 

eficiente; isolamento 

eficiente; etc.) 

• Entidades gestoras de 

instrumentos  financeiros 

para a promoção de 

eficiência energética na 

habitação tendo como 

destinatários finais das 

operações os titulares de 

fracções autónomas, de 

edificios ou fogos de 

habitação particular 

• ADENE, para a realização 

de campanhas de 

sensibilização 

 

Subvenções 

reembolsáveis a 100% 

por via de instrumento 

financeiro para 

projectos eficiência 

energética  

 

Taxa máxima de 

financiamento sobre o 

investimento elegível 

de 85% 

• A despesa elegível com 

investimento em produção 

de energia eléctrica para 

autoconsumo a partir de 

fontes de energias 

renováveis está limitada a 

20% do montante de 

investimento total da 

candidatura 

EIXO PRIORITÁRIO 1 

 
Prioridade: Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e uso de energias 

renováveis no sector da habitação 

200 M€ 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 1 

 
Prioridade: Desenvolvimento e implantação de sistemas de distribuição inteligente que operem a 

níveis de baixa e média tensão 

120 M€ 

OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS 

TIPOLOGIAS DE ACÇÕES, 

EXEMPLOS 

BENEFICIÁRIOS TIPOS DE 

APOIO 

DESPESAS ELEGÍVEIS 

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 

• Realização de estudos 

para preparação e 

respectiva avaliação de 

projectos piloto de 

sistemas de distribuição 

inteligente 

 

• Instalação de sistemas e 

contadores inteligentes 

 

• Instalação de 

concentradores e 

sistemas de 

comunicação, assim 

como rede conexa 

• Entidades públicas ou 

concessionárias 

(Operadores de redes de 

distribuição de 

electricidade em baixa 

tensão ORD) 

• Entidade gestora das 

Operações Logísticas de 

Mudança de 

Comercializador (OLMC) 

• Entidade Reguladora de 

Serviços Energéticos 

(ERSE) e Direcção-Geral 

de Energia e Geologia 

(DGEG) 

 

Subvenções 

parcialmente 

reembolsáveis 

 

Em observância 

dos limites de 

intensidade de 

auxilio no caso 

de estarmos 

perante Ajudas 

de Estado. 

• Estudos, planos e projectos, 

auditorias, actividades 

preparatórias e assessorias, 

directamente ligados à 

operação 

 

• Não são elegíveis as 

despesas relacionadas com 

investimentos em produção 

de energia 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 1 

 
Prioridade: Eficiência e diversificação energética nos transportes públicos colectivos e promoção 

da utilização de transportes ecológicos e mobilidade sustentável 

102 M€ 

OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS 

TIPOLOGIAS DE 

ACÇÕES, 

EXEMPLOS 

BENEFICIÁRIOS TIPOS DE 

APOIO 

DESPESAS ELEGÍVEIS 

Apoio à 

implementação 

de medidas de 

eficiência 

energética e à 

racionalização 

dos consumos 

nos 

transportes 

colectivos de 

passageiros 

• Conversão de 

frotas de 

transportes 

colectivos de 

passageiros 

(rodoviários e 

fluvial) – gás 

natural 

 

• Mobilidade 

eléctrica 

• As empresas e 

concessionárias de 

transportes públicos de 

passageiros 

• As empresas do sector 

empresarial do Estado e 

do sector empresarial 

local 

• Os organismos da 

Administração Central do 

Estado 

• A ADENE com o 

objectivo de realizar 

estudos e campanhas de 

sensibilização 

 

Subvenções não 

reembolsáveis 

 

A taxa máxima 

de financiamento 

sobre o 

investimento 

elegível é de 

85% 

• Estudos, planos e projectos, auditorias, 

actividades preparatórias e assessorias, 

directamente ligados à operação 

 

• Não são elegíveis as despesas relacionadas 

com: 

- aquisição, locação ou qualquer outra 

utilização directa de veículos eléctricos, a não 

ser para transportes públcios colectivos de 

passageiros, podendo ser apoiadas bicicletas 

para uso público integradas em projectos de 

âmbito nacional. 

- investimentos em grandes infraestruturas de 

transportes e respectivo material circulante 
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EIXO PRIORITÁRIO 2 
 

PROMOVER A ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E 

GESTÃO DE RISCOS 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 2 

 
Promover a adaptação às alterações climáticas e à prevenção e 

gestão de riscos 

401 M€ 200M€ 190M€ 11M€ 

Protecção do litoral Medidas para prevenção e 

gestão de riscos 

Medidas de adaptação às 

alterações climáticas 

PRIORIDADES DE INVESTIMENTO 

 
1. Promoção de investimentos para abordar riscos 

específicos, assegurar a capacidade de resistência às 

catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de 

catástrofes. Domínios de Intervenção: 

•  Protecção do Litoral; 

•  Redução de Incêndios Florestais; 

•  Prevenção e Gestão de Riscos de Cheias e 

Inundações; 

 

 

•  Meios de emergência e Ações Preventivas face a 

Acidentes Graves e Catástrofes; 

•  Instrumentos de Planeamento, Monitorização e 

Comunicação; 

•  Ações Inovadoras na Prevenção e Gestão de Riscos. 

2. Apoio ao investimento para a adaptação às alterações 

climáticas, incluindo abordagens baseadas nos 

ecossistemas 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 2 

 
Prioridade: Protecção do litoral 

200 M€ 

OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS 

TIPOLOGIAS DE 

ACÇÕES, 

EXEMPLOS 

BENEFICIÁRIOS TIPOS DE 

APOIO 

DESPESAS ELEGÍVEIS 

Protecção do litoral e 

das suas populações 

face a riscos, 

especialmente de 

erosão costeira 

• Acções materiais 

de protecção 

costeira em zonas 

de risco, de 

carácter estrutural 

e impacte 

sistemático 

• Acções de 

planeamento, 

produção de 

conhecimento, 

gestão de 

informação e 

monitorização 

• Administração Pública 

Central 

• Autarquias Locais e suas 

associações 

• Sector Empresarial do 

Estado 

• Outras entidades com 

competências para 

desenvolver operações 

integradas de 

requalificação do litoral 

 

Subvenções não 

reembolsáveis 

 

• Despesas necessárias à 

realização da operação das 

tipologias elegíveis 

• Realização de estudos e planos 

de intervenção em áreas 

vulneráveis 

• Trabalhos em meio marinho 

incluindo a extracção, transporte e 

deposição de sedimentos 

• Trabalhos de recuperação e 

renaturalização dos sistemas 

naturais costeiros 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 2 

 
Prioridade: Adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos 

201 M€ 

OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS 

TIPOLOGIAS DE 

ACÇÕES, EXEMPLOS 

BENEFICIÁRIOS TIPOS DE APOIO DESPESAS ELEGÍVEIS 

1. Reforço das 

capacidades de 

adaptação às 

alterações climáticas 

2. Reforço da gestão face 

aos riscos numa 

perspectiva de 

resiliência, 

capacitando as 

instituições envolvidas: 

- redução dos 

incêndios florestais; 

- prevenção de riscos 

de cheias e inundações 

• Planos municipais, 

intermunicipais e 

regionais de 

adaptação às 

alterações climáticas 

• Acções imateriais 

para combate à 

desertificação 

• Aquisição de 2 

aeronaves 

• Elaboração de planos 

de gestão de riscos 

de inundação 

• Administração Pública 

Central 

• Autarquias Locais e suas 

associações 

• Sector Empresarial do 

Estado 

• Associações Humanitárias 

de Bombeiros Voluntários e 

entidades detentoras de 

corpos de bombeiros 

profissionais 

• Operações gestores de ZIF 

(operações de cadastro 

predial) 

 

Subvenções não 

reembolsáveis 

 

• Aquisição de aeronaves, 

aquisição de EPIs, 

equipamentos para fazer 

face a catástrofes e 

veículos operacionais 

• Aquisição de serviços 

para trabalhos florestais 

• Desenvolvimento de 

novas tecnologias e 

softwares e acções de 

sensibilização 

• Obras de construção de 

infraestruturas  
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EIXO PRIORITÁRIO 3 
 

PROTEGER O AMBIENTE E PROMOVER A EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 3 
 

Proteger o ambiente e promover a eficiência na utilização dos recursos 

1.045 M€ 306 M€ 634 M€ 40 M€ 65 M€ 

 

Investimentos no 

sector dos resíduos 

 

Investimentos no 

sector da água 

 

Valorização da 

Biodiversidade e 

ecossistemas 

Recuperação de 

Passivos ambientais 

(zonas industriais 

abandonadas) 



www.abreuadvogados.com 

PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 3 
Prioridade: INVESTIMENTO NO SECTOR DOS RESÍDUOS 

306 M€ 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÕES 

 
 •  Ações para a prevenção da produção e perigosidade dos resíduos , incluindo 
acções de educação e sensibilização 

•  Acções para aumento de quantidade e qualidade da reciclagem multimaterial 

•  Acções para aumento da valorização orgânica dos resíduos 

•  Acções para erradicação progressiva da deposição directa em aterro 

•  Acções para desvio de aterro dos refugos e rejeitados das unidades de TMB de RU, 
passíveis de valorização energética 

•  Acções imateriais com vista à certificação de materiais, produtos, instalações e 
serviços de gestão de resíduos 
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PO SEUR 

BENEFICIÁRIOS 

 
 Administração pública central 

Autarquias Locais e suas associações 

Sector empresarial do Estado e local 

Administração Regional da RAA e da RAM 

Empresas concessionárias municipais, intermunicipais e multimunicipais  

EIXO PRIORITÁRIO 3 
Prioridade: INVESTIMENTO NO SECTOR DOS RESÍDUOS 

306 M€ 
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PO SEUR 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS 

 
 

•  Evidenciem a existência de sistema de informação contabilística para aferir custos e 
proveitos de exploração do serviço de gestão de resíduos urbanos de forma separada  

•  Cumpram requisitos mínimos em matéria de estrutura tarifária e recuperação de 
custos, com base no Regulamento tarifário da ERSAR 

•  Inexistência de d ívidas relativas ao serviço em alta ou plano de pagamentos 
acordado 

EIXO PRIORITÁRIO 3 
Prioridade: INVESTIMENTO NO SECTOR DOS RESÍDUOS 

306 M€ 
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PO SEUR 

DESPESAS ELEGÍVEIS E FORMAS DE APOIO 

 
 •   Trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia  

•   Aquisição de terrenos e constituição de servidões 

ind ispensáveis à realização da operação 

•   Acções complementares de compensação e outras medidas 

adicionais de integração ambiental 

•   Despesas relativas a testes de ensaios pelo máximo de 6 meses 

e custos não sejam cobrados aos utentes 

 Apoio através de subvenções não reembolsáveis 

 Taxa máxima de cofinanciamento para as operações aprovadas: 85% 

das despesas elegíveis 

EIXO PRIORITÁRIO 3 
Prioridade: INVESTIMENTO NO SECTOR DOS RESÍDUOS 

306 M€ 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 3 
 

Prioridade: INVESTIMENTO NO SECTOR DA ÁGUA 

636 M€ 

1. Investimentos nos recursos hídricos para melhoria da  
qualidade das massas de água; 

2. Investimentos no sector do Abastecimento Água (AA) e 
Saneamento de Águas Residuais  (SAR) de acordo com a 
estratégia do PENSAAR 2020: 
 

- Cumprimento de normativos; 

- Melhoria da qualidade dos serviços prestados (AA) e 
(SAR); 

- Melhoria da eficiência operacional das entidades 
gestoras através de uma gestão mais eficiente de activos. 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÕES 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 3 
 

Prioridade: INVESTIMENTO NO SECTOR DA ÁGUA 

636 M€ 
BENEFICIÁRIOS 

 
 Administração pública central e regional 

Autarquias Locais e suas associações 

Sector empresarial do Estado e local 

Entidades do Sector Público Regional (RAM) 

Empresas concessionárias 



www.abreuadvogados.com 

PO SEUR 

DESPESAS ELEGÍVEIS E FORMAS DE APOIO 

 
 •   Despesas necessárias à realização da operação nas componentes elegíveis  

•   Acções de compensação e integração ambiental 

•   Restabelecimento de acessibilidades e serviços afectados até 25% do total 

elegível das empreitadas de AA e SAR 

•   Despesas relativas a testes de ensaios pelo máximo de 6 meses e custos não 

sejam cobrados aos u tentes 

•   Despesas com a construção dos ramais domiciliários de AA e SAR desde 

que não sejam cobrados aos u tentes. 

 Apoio através de subvenções não reembolsáveis 

 Taxa máxima de cofinanciamento para as operações aprovadas: 85% 

das despesas elegíveis 

EIXO PRIORITÁRIO 3 
 

Prioridade: INVESTIMENTO NO SECTOR DA ÁGUA 

636 M€ 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 3 

 
Prioridade: VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E ECOSSISTEMAS 

40 M€ 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÕES 

 
DOMÍNIO CONSERVAÇÃO DA NATUREZA: 

•  Recuperação e protecção de espécies e habitats com estatuto de 

conservação desfavorável 

•  Prevenção, controlo e errad icação de espécies exóticas invasoras 

•  Recuperação de ecossistemas degradados 

•  Adaptação às alterações climáticas para as áreas da biodiversidade 

 

DOMÍNIO GESTÃO E ORDENAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS E 

CLASSIFICADAS: 

•  Elaboração Planos de Gestão de Áreas Classificadas 

•  Avaliação e revisão de Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas e 

elaboração de planos de acção de espécies 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 3 

 
Prioridade: VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E ECOSSISTEMAS 

40 M€ 

(cont) 

 
DOMÍNIO INFORMAÇÃO: 

•  Desenvolvimento de sistemas de informação e 

portais relacionados com a conservação da 

natureza 

•  Cadastro Nacional dos Valores Naturais 

Classificados; 

•  Criação do sistema de informação para o meio 

marinho; 

•  Elaboração de cartografia de habitats naturais; 

•  Sistema nacional de ind icadores e 

monitorização do estado de conservação dos 

valores naturais protegidos; 

•  Mapeamento e avaliação a um nível nacional 

dos ecossistemas e dos seus serviços; 

 

 

 

 

 

 

•  Desenvolvimento de conteúdos e acções de 

sensibilização para a conservação da natureza 

junto da comunidade jovem e escolar. 

 

DOMÍNIO PROTEÇÃO E ORDENAMENTO 

DOS RECURSOS GEOLÓGICOS: 

•  Realização de levantamentos topográficos e 

cartográficos 

•  Aquisição de sistemas que permitam a 

caracterização, conhecimento e uma consulta 

mais estruturada dos recursos geológicos e de 

águas minerais nacionais. 
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PO SEUR 

BENEFICIÁRIOS 

EIXO PRIORITÁRIO 3 

 
Prioridade: VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E ECOSSISTEMAS 

40 M€ 

 

Entidades da Administração Pública Central 

  

Autarquias Locais e suas associações 

  

Sector Empresarial do Estado e Local 

 

 

Outras entidades mediante protocolo, ONGAS e entidades colectivas sem 

fins lucrativos 
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PO SEUR 

DESPESAS ELEGÍVEIS E FORMAS DE APOIO 

 
 

•   Despesas necessárias à realização das acções necessárias nas 

tipologias elegíveis 

•   Custos incorridos com trabalhos de recuperação e renaturalização 

de sistemas naturais 

  Apoio através de subvenções não reembolsáveis 

 Taxa máxima de cofinanciamento para as operações aprovadas: 80% 

das despesas elegíveis 

EIXO PRIORITÁRIO 3 

 
Prioridade: VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E ECOSSISTEMAS 

40 M€ 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 3 

 
Prioridade: RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS 

65 M€ 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÕES 

 

•  Acções de descontaminação, remediação e 

reabilitação ambiental de zonas industriais e 

mineiras abandonadas 

•  Acções de descontaminação e reabilitação de solos . 

•  Monitorização de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
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PO SEUR 

EIXO PRIORITÁRIO 3 

 
Prioridade: RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS 

65 M€ 

BENEFICIÁRIOS 
 

Administração Pública Central 
 

Associações de Municípios 

Sector Empresarial do Estado 

Outras entidades mediante protocolos 
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PO SEUR 

DESPESAS ELEGÍVEIS E FORMAS DE APOIO 

 
 

•   Despesas ind ispensáveis à realização das acções previstas na operação, 

designadamente: 

- Prestação de serviços de descontaminação, remoção e tratamento de resíduos 

e dos solos contaminados; 

- Aquisição de equipamentos e sistemas de monitorização de solos e águas 

superficiais e subterrâneas 

- Trabalhos de recuperação e renaturalização de sistemas naturais 

 Apoio através de subvenções não reembolsáveis 

 Taxa máxima de cofinanciamento para as operações aprovadas: 85% 

das despesas elegíveis 

EIXO PRIORITÁRIO 3 

 
Prioridade: RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS 

65 M€ 
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Obrigado! 

José Eduardo Martins 

jose.e.martins@abreuadvogados.com 

 

Sócio da Abreu Advogados 
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