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ADC | Agência para o Desenvolvimento e Coesão 

AML | Área Metropolitana de Lisboa 

DT | Domínio Temático 

EB | Ensino Básico 

EDSC | Economia Digital e Sociedade do Conhecimento  

FEDER | Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FSE | Fundo Social Europeu 

FC | Fundo Coesão 

I&DT | Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

INE | Instituto Nacional de Estatística 

MT | Mobilidade Territorial 

M € | Milhões de Euros 

NUTS | Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

OT | Objetivo Temático 

PCI | Promoção e Capacitação Institucional 

PI | Prioridade de Investimento 

PIB | Produto Interno Bruto  

PME | Pequenas e Médias Empresas 

POCH | Programa Operacional Capital Humano 

POCI - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização  (Compete2020) 

POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 

POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos 

POR | Programa Operacional Regional 

POR | Programa Operacional Regional Alentejo (Alentejo 2020) 

POR | Programa Operacional Regional Centro (Centro2020) 

POR | Programa Operacional Regional Lisboa (Lisboa 2020) 

RECI—Regulamento Especifico  do Domínio Competitividade e  Internacionalização 

RLVT | Região de Lisboa e Vale do Tejo  

SAICT | Sistema de Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas 

SIAC | Sistema de Apoio a Ações Coletivas 

SI I&DT | Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

SI Inovação | Sistema de Incentivos à Inovação 

SI QPME | Sistema de Incentivos  à Qualificação e Internacionalização de PME                          

SIGLAS E  

ACRÓNIMOS 
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Figura 1 – Mapa da Região de Lisboa e Vale do Tejo com as respetivas NUTS II e NUTSIII  
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Em 2014, o modelo de governação do Portugal 2020 veio reforçar 

e ampliar as obrigações de acompanhamento, monitorização e 

avaliação das dinâmicas regionais cometidas às CCDR nas suas 

circunscrições territoriais. 

Nesse contexto, desde 2016 até à presente data, a CCDRLVT operacionaliza o Órgão de 

Acompanhamento das Dinâmicas Regionais de Lisboa (OADRL), dando continuidade aos 

objetivos do Observatório Regional de Lisboa e Vale do Tejo, de acompanhamento, moni-

torização e avaliação integrada de políticas, estratégias, planos e programas, nos domí-

nios da sua competência orgânica e na sua circunscrição territorial, garantindo o exercí-

cio de competências específicas cometidas pelo modelo de governação do Portugal 2020. 

No âmbito dos trabalhos do OADRL, as InfoDatas constituem reportes informativos de 

referência que visam sistematizar e disseminar informação e dar visibilidade à aplicação 

das políticas públicas na Região de Lisboa e Vale do Tejo e às principais dinâmicas regio-

nais. 

João Pereira Teixeira 

Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional  

de Lisboa e Vale do Tejo 

Dezembro de 2018 

NOTA PRÉVIA  
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INTRODUÇÃO 

A InfoData LVT nº 14 é a quarta no âmbito do Portugal 2020 e procura divulgar os investimentos 

apoiados com financiamento comunitário ao abrigo dos Programas Operacionais Regionais, no 

âmbito da Política de Coesão da EU. Assim, procura-se identificar a contribuição dos financia-

mentos na prossecução das políticas públicas na Região de Lisboa e Vale do Tejo e da implemen-

tação do PORLISBOA na Área Metropolitana de Lisboa e do seu contributo para o desenvolvimento 

regional. Os valores financeiros constantes da presente InfoData, correspondem aos montantes 

de investimento elegível aprovado e executado e reportam à data de 30 de Setembro de 2018. 

Tem por base os dados fornecidos pela ADC— Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P e 

pelo  Sistema de Informação do POR Lisboa, com posterior tratamento pelo Órgão de Acompa-

nhamento das Dinâmicas Regionais de Lisboa.  

O documento está estruturado em 3 partes. 

Na primeira parte faz-se uma análise genérica da distribuição territorial dos financiamentos co-

munitários, em toda a Região de Lisboa e Vale do Tejo e da sua aplicação tendo em conta os 

Programas Operacionais Temáticos: POCH—Capital Humano, POCI—Competitividade e Internacio-

nalização, POISE—Inclusão Social e Emprego, POSEUR—Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos 

Recursos e os Programas Operacionais Regionais relativamente às NUTS III da RLVT:  POR CENTRO 

(Oeste, Médio Tejo), POR ALENTEJO (Lezíria do Tejo) e POR LISBOA (Área Metropolitana de Lis-

boa). Agregaram-se os diferentes fundos dos respetivos Programas Operacionais Regionais pelos 4 

Domínios Temáticos, a saber: Competitividade e Internacionalização; Inclusão Social e Emprego, 

Capital Humano e Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, considerando os respetivos 

Objetivos Temáticos e Prioridades de Investimento.   

A segunda parte incide sobre o Programa Operacional Regional de Lisboa e monitoriza e acompa-

nha os desenvolvimentos nas operações aprovadas e executadas. Esta análise tem como base os 4 

temas estratégicos que se articulam com os eixos prioritários do Programa Operacional e objeti-

vos da Estratégia Regional, permitindo aferir do seu contributo para o desenvolvimento Regional  

na Área Metropolitana de Lisboa.  

 

Na última parte, destacam-se, a título ilustrativo, dois projetos com execução de fundo    

a 100%, no âmbito dos oito eixos apoiados pelas tipologias do sistema de incentivos à 

 investigação e desenvolvimento tecnológico e à inovação do POR Lisboa.  

 

A informação abrange os Programas Operacionais referidos   

(fundos FEDER/FC/FSE). 
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A análise dos financiamentos comunitários, será feita de acordo com os  4 domínios temáticos e res-

petivos objetivos temáticos (11) identificados na Figura 2. 

 

Sobre  estes objetivos temáticos  pretende-se  estudar o cumprimento  das estratégias de desenvolvi-

mento reconhecidas como  adequadas,  ao nível do território,  da economia,  do emprego,  da melho-

ria da  formação  profissional  e  avançada, da melhoria da competitividade das empresas e das orga-

nizações públicas. 

01—Competitividade e In-

ternacionalização 

01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

02 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem 

como a sua utilização e qualidade 

03 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

07 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas 

principais redes de infraestruturas 

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobili-

dade laboral 

11 - Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes inte-

ressadas e a eficiência da administração pública 

02 - Inclusão Social e Em-

prego 

08 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobili-

dade laboral 

09 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer discriminação 

 03 - Capital Humano 

10 - Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisi-

ção de competências e a aprendizagem ao longo da vida 

04 - Sustentabilidade e Efi-

ciência no Uso de Recursos 

04 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos 

os setores 

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

riscos 

06 - Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética 

Domínios Temáticos  Objetivos Temáticos 

Figura 2 – Distribuição dos objetivos Temáticos por domínios temáticos no âmbito do Portugal 2020  
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Portugal 2020, corresponde ao acordo de Parceria adotado entre Portugal e a Comissão 

Europeia, que visa a implementação de uma política de desenvolvimento económico, social 

e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020. É composto por 5 Fundos Eu-

ropeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP, 

num total de 25 mil milhões de euros. 

O PT2020 é composto por 4 Programas Operacionais temáticos, 7 PO Regionais e 3 Progra-

mas de Desenvolvimento Rural.  Os Programas Operacionais Regionais e Temáticos sistema-

tizam a estruturação operacional do Portugal2020, enquanto instrumento da aplicação da 

política comunitária de coesão económica e social em Portugal no período referido.   

Assim, este capítulo resume a implementação do Portugal 2020 em termos de política de 

coesão (FEDER, FSE e FC), no conjunto da RLVT, até 30 Setembro de 2018, tendo em vista 

as prioridades estratégicas para o desenvolvimento regional, em quatro domínios temáti-

cos: - Competitividade e Internacionalização; - Inclusão Social e Emprego; - Capital Huma-

no; e - Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.  

 

1  

PRIORIDADES  

POLÍTICAS NO  

ÂMBITO DO  

PORTUGAL2020  

NA RLVT 
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Figura 3 – Fundos comunitários na RLVT, 30 de Setembro de 2018  

Operações aprovadas e despesa executada por PO e por localização do beneficiário (NUTS II e NUTS III)  

 Nota: (*) O número de registos corresponde ao total de operações com incidência num território. Difere do número de operações 

pois uma operação pode ter incidência em mais do que um território. 

Programa Operacional 

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (mil €) 

Pagamentos Nº Registos 

(*) 

Investimento/ 

Custo elegível  

Fundo           

Comunitário 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo         

Comunitário 

POCI - Competitivida-
de e Internacionali-

zação  
754 648.433.760 382.096.253 142.053.203 82.073.701 91.474.757 

POISE - Inclusão Soci-

al e Emprego 
519 156.919.439 141.181.028 75.225.411 68.555.821 85.630.958 

POCH - Capital Hu-

mano 
447 265.287.776 225.494.609 136.310.751 115.864.138 134.039.403 

POSEUR - Sustentabi-

lidade e Eficiência no 

Uso dos Recursos 

514 379.443.437 311.781.262 52.724.175 44.282.061 41.521.308 

POR Centro 

(Centro2020) 
934 330.653.252 221.128.631 89.740.056 59.780.079 64.795.725 

POR Alentejo 

(Alentejo 2020) 
523 159.577.087 103.085.974 41.996.674 27.461.339 32.013.823 

POR Lisboa (Lisboa 

2020) 
2624 1.053.468.173 458.056.889 216.242.223 106.913.868 119.831.743 

Total RLVT 6315 2.993.782.923 1.842.824.647 754.292.493 504.931.007 569.307.718 

Fonte: ADC/Tratamento OADRL 
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Na Região de Lisboa e Vale do Tejo estavam aprovados, a 30 de Setembro de 2018 , cerca de três 

mil M€ de investimento elegível, aos quais estão associados cerca de 1,84 mil M€ de fundo comuni-

tário, distribuídos por  6315 operações (Figura 3). 

O Programa Operacional Regional Lisboa apresenta o maior valor de fundo comunitário aprovado, 

contempla o maior número de operações aprovadas, representando uma percentagem de montante 

de fundo executado face ao total da RLVT, de 23%, face ao programado. O Programa Operacional 

Regional do Centro e o POR do Alentejo apresentam ambos, um fundo executado de 27%, face ao 

fundo aprovado. 

A maior percentagem de execução de fundo validado é do Programa Operacional do Capital Huma-

no com 51%, logo seguido do Programa Operacional  de Inclusão Social e Emprego, com 49% de 

execução. 

O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos é o que apresenta um 

número de operações aprovadas 514, com o valor de 14% de fundo comunitário executado, face ao 

total aprovado e também ao total da RLVT. 

Sobre a distribuição dos fundos comunitários na RLVT por Programa Operacional temático (Figura 

3), constata-se que o investimento aprovado se focaliza em larga escala no POCI Programa Opera-

cional Competitividade e Internacionalização, seguido do POSEUR–PO Sustentabilidade e Eficiência. 

FUNDOS   

COMUNITÁRIOS  

NA RLVT 
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Figura 4– Fundo Executado por NUTSIII  na RLVT, 30 de Setembro de 2018  

139,2M€ 

  RLVT  

544,1M€ 

101,2M€ 

84 M€ 

119,8 M€ 

Oeste 

Lezíria do Tejo 

Médio Tejo 

Área Metropolita-

na de Lisboa 

NUTS III 
Fundo Executado      

(€) 

 Oeste 139.281.068 

Médio Tejo 101.238.653 

Lezíria do Tejo 84.032.799 

AML 119.867.080 

TOTAL RLVT 544.151.092 

Fonte: ADC/Tratamento OADRL 
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A  30 de Setembro de 2018 , é a Área Metropolitana de Lisboa que concentra a maior parte do 

investimento e de fundos comunitários. 

A AML apresenta o valor mais elevado de percentagem de fundo aprovado (56%) e em valores 

absolutos o maior valor de fundo executado, relativamente ao total da RLVT. 

O Oeste destaca-se do Médio Tejo em valores absolutos mas apresentam ambos a mesma taxa de 

execução de fundo validado de 33%. A Lezíria do Tejo  apresenta uma taxa de execução de fundo 

comunitário de 29%.  

O Oeste tem o maior investimento da RLVT, no Programa Operacional Competitividade e Interna-

cionalização, atingindo os 36% de Fundo aprovado no total da sub-região. Médio Tejo e Lezíria do 

Tejo apresentam  30% no total de fundo aprovado das respetivas sub—regiões, também no POCI.  

Pese embora as percentagens de cada programa diferirem substancialmente entre as NUTS III, há 

uma característica semelhante a essa distribuição: é o Programas Operacional Temático POCI o 

que mais contribui para o bolo de financiamento comunitário sub-regional  e o PO CENTRO o que 

mais contribui, nos Programas Operacionais Regionais, na RLVT (Figura 4 e 4A, 5 e 6).  

 

DISTRIBUIÇÃO   

TERRITORIAL DOS 

 FUNDOS COMUNITÁRIOS 

POR NUTS III / 

 PROGRAMAS 

OPERACIONAIS 

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

Fundo
Aprovado

Fundo Validado Pagamentos

Médio Tejo

Oeste

Lezíria do Tejo

AML

Figura 4A– Fundo Aprovado, Fundo validado em valores absolutos, por NUTSIII  na 

RLVT, 30 de Setembro de 2018  
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Figura 5 –  Fundo comunitário aprovado por NUTSIII e por Programa Operacional (Percentagem), a 

30 de Setembro de 2018 

Fonte: ADC/OADRL 

Lezíria do Tejo 

Oeste 

Médio Tejo 

Área Metropolitana de Lisboa 

 

Fundo Comunitário 

Aprovado ( €) 

POCI 382.096.253 

POISE 141.181.028 

POCH 225.494.609 

PO SEUR 311.781.262 

POR Centro 221.128.631 

POR Alentejo 103.085.974 

POR Lisboa 458.056.889 
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Figura 6- Investimento e fundo aprovado e validado (executado) por Programa Operacional nas 

NUTS III, a 30 de Setembro de 2018  

Fonte: ADC/Tratamento OADRL 

 Oeste 

Programa Operacio-

nal 
Nº Registos 

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (€) 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       Comuni-

tário 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

POCI 313 271.368.568 149.961.150 79.312.031 46.118.202 

POISE 164 19.473.780 16.552.713 4.120.455 3.502.387 

POCH 173 100.716.344 85.608.892 51.492.173 43.768.347 

PO SEUR 69 36.380.112 30.981.767 5.656.685 4.878.912 

POR Centro 530 205.900.910 135.461.788 60.950.735 40.342.076 

POR Alentejo 0 0 0 0 0 

POR Lisboa 0 0 0 0 0 

Total 1249 633.839.713 418.566.309 201.532.079 138.609.924 

       

Médio Tejo 

Programa Operacio-

nal 
Nº Registos 

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (€) 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       Comuni-

tário 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

POCI 179 179.634.186 93.370.034 31.977.208 18.114.356 

POISE 176 16.033.018 13.628.065 3.406.047 2.895.140 

POCH 153 89.859.356 76.380.453 48.931.187 41.591.509 

PO SEUR 118 44.643.963 38.409.930 13.566.570 11.644.441 

POR Centro 404 124.752.342 85.666.844 28.789.322 19.438.002 

POR Alentejo 0 0 0 0 0 

POR Lisboa 0 0 0 0 0 

Total 1030 454.922.865 307.455.325 126.670.333 93.683.448 

       

Lezíria do Tejo 

Programa Operacio-

nal 
Nº Registos 

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (€) 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo               

Comunitário 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

POCI 199 138.344.657 88.541.672 27.498.405 15.065.418 

POISE 141 9.991.148 8.492.476 1.781.447 1.514.230 

POCH 120 71.187.024 60.508.970 35.887.391 30.504.282 

PO SEUR 94 51.853.443 33.734.965 10.813.868 8.322.060 

POR Centro 0 0 0 0 0 

POR Alentejo 523 159.577.087 103.085.974 41.996.674 27.461.339 

POR Lisboa 0 0 0 0 0 

Total 1077 430.953.358 294.364.056 117.977.785 82.867.329 

       

Área Metropolitana 

de Lisboa 

Programa Operacio-

nal 
Nº Registos 

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (€) 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       Comuni-

tário 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

POCI 63 59.086.350 50.223.397 3.265.559 2.775.725 

POISE 38 111.421.494 102.507.774 65.917.462 60.644.065 

POCH* 1 3.525.052 2.996.295 * * 

PO SEUR 233 246.565.919 208.654.601 22.687.051 19.436.648 

POR Centro 0 0 0 0 0 

POR Alentejo 0 0 0 0 0 

POR Lisboa 2624 1.053.468.173 458.056.889 216.242.223 106.913.868 

Total 2959 1.474.066.987 822.438.957 308.112.295 189.770.306 

     * Dados confi denciais 

RLVT TOTAL  6315 2.993.782.923 1.842.824.647 754.292.493 504.931.007 

Nota: * POCH (AML): Dados confidenciais 



 18 

 

 

Figura 7– Investimento e fundo aprovado e validado por objetivos Temáticos no total da RLVT, 

a 30 de Setembro de 2018 

Fonte: ADC/ Tratamento OADRL 

 

Objectivo Temático 

Operações Aprovadas (mil€) Despesa Validada (mil €) 

% Fundo 
Executado 

face ao 

aprovado  

Nº Regis-

tos 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo             

Comunitário 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       Co-

munitário 

01 

Reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico 

e a inovação 
924 401.503.282 174.434.748 59.630.964 29.220.327 16,75% 

02 

Melhorar o acesso às tecnolo-
gias da informação e da co-
municação, bem como a sua 

utilização e qualidade 

21 8.165.333 6.940.533 1.568.673 1.333.372 19,21% 

03 

Reforçar a competitividade 
das pequenas e médias em-

presas 
2102 1.038.107.695 525.772.293 263.351.971 149.642.298 28,46% 

04 

Apoiar a transição para uma 
economia de baixo teor de 

carbono em todos os setores 
190 191.015.237 148.057.889 7.819.499 4.943.856 3,34% 

05 

Promover a adaptação às 
alterações climáticas e a pre-

venção e gestão de riscos 
190 79.027.669 65.915.738 12.856.393 11.300.225 17,14% 

06 

Preservar e proteger o ambi-
ente e promover a eficiência 

energética 
452 269.587.466 189.345.072 66.833.967 51.257.407 27,07% 

07 

Promover transportes susten-
táveis e eliminar os estrangu-
lamentos nas principais redes 

de infraestruturas 

8 87.172.761 74.096.847 * * n/a 

08 

Promover a sustentabilidade 
e a qualidade do emprego e 

apoiar a mobilidade laboral 
1009 172.744.166 137.776.182 67.075.545 61.471.930 44,62% 

09 

Promover a integração social 
e combater a pobreza e qual-

quer discriminação 
485 215.535.037 123.029.099 79.199.220 44.884.415 36,48% 

10 

Investir na educação, na for-
mação e na formação profis-
sional para aquisição de com-
petências e a aprendizagem 

ao longo da vida 

827 465.467.699 344.624.884 187.884.788 144.807.275 42,02% 

11 

Melhorar a capacidade insti-
tucional das autoridades pú-
blicas e partes interessadas e 
a eficiência da administração 

pública 

62 25.797.119 21.927.551 3.265.559 2.775.725 12,66% 

 

Total RLVT (Sem AT) 6270 2.954.123.463 1.811.920.836 749.486.581 501.636.830 22,52% 

13 Assistência Técnica 45 39.659.460 30.903.811 4.805.912 3.294.178   

 
TOTAL 6315 2.993.782.923 1.842.824.647 754.292.493 504.931.007   
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Na concentração temática da distribuição dos fundos comunitários aprovados na 

RLVT destacam-se os seguintes objetivos temáticos:  “Reforçar a competitividade 

das pequenas e médias empresas” (OT3), seguido do Objetivo Temático “Reforçar 

Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da vida” (OT10).  

Com um elevado montante de investimento aprovado, estão o OT01 “Reforçar a 

investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação” e o OT06 “Preservar e 

proteger o ambiente e promover a eficiência energética”. 

O montante mais significativo de fundo executado face ao fundo aprovado, concen-

tra-se em dois objetivos temáticos: “Promover a sustentabilidade e a qualidade do 

emprego e apoiar a mobilidade laboral”  com quase 45% e no OT10 “Investir na edu-

cação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a 

aprendizagem ao longo da vida”, com 42% . 

 

No total dos 11 objetivos temáticos da RLVT, a percentagem média de fundo execu-

tado validado é de cerca de 23% (Figura 7). 

DISTRIBUIÇÃO       

TERRITORIAL DOS 

FUNDOS  COMUNITÁ-

RIOS POR OBJETIVOS     

TEMÁTICOS 
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Eixos Programa Operacional Regional de Lisboa (POR LISBOA) 

Eixo 1  Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação 

Eixo 2  Reforçar a Competitividade das PME 

Eixo 3 
Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os 

setores 

Eixo 4 Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 

Eixo 5 
Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos traba-

lhadores 

Eixo 6 Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação 

Eixo 7 
Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de com-

petências e na aprendizagem ao longo da vida 

Eixo 8 Desenvolvimento urbano sustentável 

Eixo 9 Assistência Técnica 

Figura 8 – Descrição dos eixos dos  do Programa Operacional Regional de Lisboa (POR LISBOA) 

Figura 9- Fundo comunitário aprovado per capita, por município, a 30 de Setembro de 2018 

Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa /INE/OADRL 
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O Programa Operacional Regional de Lisboa, adiante designado POR Lisboa, tem uma dotação 

de 817,08 M€, após reprogramação aprovada em 2017, estando previsto 622,6 M€ de FEDER e 

194,45 M€ FSE, com uma taxa de cofinanciamento média de 43,47% de FEDER e de 50% de FSE. 

O POR LISBOA tem como objetivo reforçar a competitividade regional, apostando na Inovação, 

na Investigação & Desenvolvimento e na diversificação e fortalecimento das  PME, com vista à 

sua internacionalização e participação nos processos de crescimento e  inovação, a eficiência 

energética e a proteção do ambiente e da biodiversidade, a inclusão, o ensino e a aprendiza-

gem ao longo da vida. Consolidar a posição da Região de Lisboa entre as regiões inovadoras da 

UE, integrando-a plenamente na economia do conhecimento, tornando a Região de Lisboa 

mais competitiva na economia global e mais inclusiva no acesso ao mercado de trabalho. 

 A atualização da estratégia 2020 visa uma maior focalização setorial e territorial, tendo em 

consideração a Estratégia de Especialização Inteligente—RIS3, definida pela Abordagem Inte-

grada de Desenvolvimento Territorial. Tem ainda uma incidência temática nos grandes desafi-

os societais e ambientais identificados,  no quadro da economia europeia e mundial. 

A 30 de Setembro de 2018, o POR LISBOA encontra-se numa “fase de cruzeiro” na execução, 

estando com uma taxa de compromisso de 55,5%, sendo o eixo 4 (com uma taxa de compro-

misso de 84%) e os eixos 7 e 8 (a rondar os 73%), os de maior execução. Constata-se que o 

investimento elegível aprovado nos nove  Eixos é elevado e a taxa de execução é de 26%.  

Na distribuição territorial por NUTS III, verifica-se que 80% da execução do POR Lisboa se loca-

liza na AML, sendo os restantes, operações não regionalizáveis.  A área Metropolitana de Lis-

boa regista  uma  média de fundo aprovado /capita de 162€  (Figuras 8 a 12). 

 

 

2  

PROGRAMA   

OPERACIONAL  

REGIONAL 

LISBOA2020 
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Figura 10 - Taxa de compromisso e taxa de execução por eixo, 30 de Setembro de 2018 

Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa /Tratamento dados OADRL 

Figura 11 - Investimento aprovado por proveniência, 30 de Setembro de 2018 

Eixo 
Fundo Programado 

(€) 

Fundo Aprovado 

(€) 

Fundo Executado (€) 

Validado 

Taxa de compromisso 

(%) (AP/PR) 

Taxa de execução 
Fundo Comunitário 

VL/AP(%) 

Eixo 1 171.710.983 93.563.635 12.723.618 54% 14% 

Eixo 2 202.713.177 142.261.649 26.780.248 70% 19% 

Eixo 3 55.000.000 0 0 0% 0% 

Eixo 4 15.000.000 12.557.175 2.691.073 84% 21% 

Eixo 5 57.757.100 16.245.836 4.528.455 28% 28% 

Eixo 6 119.000.000 60.218.999 37.818.151 51% 63% 

Eixo 7 97.629.523 71.200.719 20.417.481 73% 29% 

Eixo 8 74.000.000 53.022.910 11.613.876 72% 22% 

Eixo 9 24.270.000 8.985.967 3.294.178 37% 37% 

Total PORL 817.080.783 458.056.889 119.867.080 56% 26% 

Eixos 
Investimento Total 

(€) 

Total elegível 

Aprovado (€) 
Fundo Aprovado (€) 

Despesa Pública 

Aprovada (€) 

Despesa publica Exe-

cutada (€) 

Eixo 1 244.124.931 234.768.573 93.563.635 189.928.043 25.343.797 

Eixo 2 420.141.795 360.715.375 142.261.649 142.261.649 26.780.248 

Eixo 3 0 0 0 0 0 

Eixo 4 29.205.838 25.114.350 12.557.175 24.145.899 5.299.797 

Eixo 5 32.949.492 32.406.473 16.245.836 31.655.013 9.033.843 

Eixo 6 147.642.121 120.664.383 60.218.999 119.546.800 75.636.302 

Eixo 7 162.612.832 142.401.437 71.200.719 140.831.487 40.628.066 

Eixo 8 155.545.567 123.523.821 53.022.910 106.045.821 20.984.817 

Eixo 9 14.937.402 13.873.760 8.985.967 13.372.248 4.805.272 

Total POR 1.207.159.978 1.053.468.173 458.056.889 767.786.960 208.512.141 

Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa /Tratamento dados OADRL 
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Figura 12- Taxa de execução de fundo comunitário, face ao fundo aprovado, por município a 30 de Setembro de 2018 

Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa /Tratamento dados OADRL 
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Fonte: http://lisboa.portugal2020.pt/   
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Fundos Comunitários  

POR LISBOA 

O POR Lisboa 2020 visa reforçar a competitividade regional, intensificando de forma muito marcan-
te as apostas na inovação, na I&D e na diversificação e fortalecimento das PME, com vista à sua in-

ternacionalização e participação nos processos de crescimento e inovação.  

O objetivo é consolidar a posição de Lisboa entre as regiões inovadoras da UE, integrando-a plena-

mente na economia do conhecimento. 

 Afirmar Lisboa como uma região cosmopolita e competitiva no sistema das regiões europeias, 

suportada na criatividade, no conhecimento e na inovação e no reforço da intermediação nacio-
nal e internacional, contribuindo para o Crescimento Inteligente na União Europeia; 

 Construir uma Região coesa e solidária, assegurando condições de igualdade de oportunidades, 

de equidade social e territorial e de diálogo intercultural, de controlo e prevenção dos fatores 
de exclusão, procurando novas respostas de inclusão social que contribuam para o Crescimento 
Inclusivo na União Europeia; 

 Consolidar uma Região com capital humano qualificado e adaptado aos novos desafios de com-
petitividade da base económica regional, contribuindo para o Crescimento Inclusivo e Inteli-
gente na União Europeia; 

 Construir uma região com elevada qualidade ambiental e eficiência energética, suportada num 
sistema urbano policêntrico harmoniosamente interligado com os espaços naturais e servido por 
mobilidade eco eficiente, resiliente às alterações climáticas e aos riscos naturais, contribuindo 
para o Crescimento Sustentável na União Europeia, promovendo a sustentabilidade e eficiência 
no uso de recursos na Região de Lisboa. 

 

Consulte o documento integral: POR Lisboa 2020 

In http://lisboa.portugal2020.pt/np4/23.html 

 

 

http://lisboa.portugal2020.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=23&fileName=PO_Lisboa_15Dez14.pdf
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Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa /INE/Tratamento OADRL 

Domínio Temático  

Nº Opera-
ções  apro-

vadas 

Aprovado (€) Executado (€) 

Investimento/ 

Custo Total  

Investimento/ 
Custo Total 

elegível 

Fundo Comu-

nitário 

Investimento/ 

Custo elegível  

Fundo Comu-

nitário 

01 Competitividade 
e Internacionaliza-

ção 
1.438 666.341.087 597.072.067 236.661.942 85.493.731 39.526.933 

02 - Inclusão Social 

e Emprego 
335 226.420.735 191.185.059 92.566.337 91.013.862 45.880.753 

03 Capital Humano 289 162.612.832 142.401.437 71.200.719 40.834.962 20.417.481 

04—Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso 
dos Recursos 

139 136.847.923 108.935.850 48.641.925 20.000.180 10.747.735 

06 Assistência Téc-

nica 
32 14.937.402 13.873.760 8.985.967 4.805.912 3.294.178 

TOTAL  2.233 1.207.159.978 1.053.468.173 458.056.889 242.148.647 119.867.080 

Figura 13—Investimento por Domínios Temáticos no total do POR Lisboa, a 30 de Setembro de 2018 
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Distribuição  

Territorial dos Fundos 
Comunitário—Eixos, 

Domínios e Objetivos 
Temáticos              

PORLISBOA 

 

A concentração da distribuição de Fundo Comunitário Aprovado do POR Lisboa 2020, en-

contra-se essencialmente no Domínio Temático (DT01) -“Competitividade e Internaciona-

lização” com 52% do valor total de fundo aprovado. 

O domínio temático DT 02 “Inclusão Social e Emprego”, tem cerca de 20% do fundo apro-

vado, seguido do DT 03— “Capital Humano” com 16%, e do domínio temático 04— 

“Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos” com 11%.  

A 30 de Setembro de 2018, encontravam-se aprovadas 2.233 operações, num total de 

1053M€ de investimento total aprovado (elegível). 

O  Fundo executado no Programa Operacional Regional de Lisboa é de cerca de 26%  do 

total do fundo aprovado (458M€) (Figura 13). 

 

 



 28 

 

 

Eixo 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Domínio Temático 01 - Competitividade e Internacionalização 

Objetivo Temático 01 - Reforço da Investigação, do Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação 

Regulamentos: RECI (SI;  SAICT; SIAC) 

Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa / Tratamento OADRL 

Prioridade de Investimento 

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (€) 

Nº 

Investimento/ 
Custo Total 

Aprovado  

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo         

Comunitário 

PI 0101 - Investigação científi-

ca e tecnológica 
371 143.790.298 141.356.783 56.420.532 19.447.082 7.778.833 

PI 0102 - Atividades de I&D 
empresarial E Investimento 
empresarial em inovação de 

não PME 

166 100.334.634 93.411.790 37.143.103 10.130.395 4.944.786 

TOTAL 537 244.124.931 234.768.573 93.563.635 29.577.477 12.723.618 

Figura 14—Eixo 01 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, a 30 de Setem-

bro de 2018 
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Reforçar a         
Investigação, o 

desenvolvimento 
Tecnológico e a 

inovação  

 No que concerne ao Eixo 1—Domínio Temático “Competitividade e Internacionalização”, preten-

de-se reforçar a competitividade da economia portuguesa, impondo a sua presença a nível inter-

nacional, constituindo o grande desafio dos programas operacionais vigentes.  Pretende-se com 

isso aproximar Portugal dos restantes países europeus, a nível estrutural, reforçando a emprega-

bilidade e maior convergência com as economias mais avançadas da União Europeia. Uma maior 

competitividade a nível internacional permite também alcançar uma nova fase com um país mais 

inclusivo e coeso, em que há prosperidade económica. 

Este domínio temático apresenta duas prioridades de Investimento: “Reforço da Investigação 

científica e tecnológica” e “Atividades de I&D empresarial e Investimento empresarial em inova-

ção de não PME”, fundamentais para  o reforço da capacidade das empresas e da sua inovação. 

O numero de operações aprovadas até 30 de Setembro de 2018 foi de 537, distribuindo-se em 371 

operações  aprovadas na PI 0101—”Reforço da Investigação científica e tecnológica” e 166 opera-

ções aprovadas na PI 0102 “Atividades de I&D empresarial e Investimento empresarial em inova-

ção de não PME”, apresentando esta última menor investimento aprovado.  

 
 A PI 0101 corresponde a uma taxa de compromisso de 14% e a PI0102, corresponde  

a uma taxa de compromisso de 13% (Figura 14). 
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Eixo 02 - Reforçar a competitividade das PME 

Domínio Temático 01 - Competitividade e Internacionalização 

Objetivo Temático 03 - Reforço da Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 

Regulamentos: RECI (SI;  SIAC) 

Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa / Tratamento OADRL 

Figura 15—Eixo 02 - Reforçar a competitividade das PME, a 30 de Setembro de 2018 

Prioridade de Investimento  

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (€) 

Nº 

Investimento/ 
Custo Total 

Aprovado 

Investimento/ Custo 

elegível 

Fundo       

Comunitário 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

PI 0301 - Empreendedorismo 

qualificado e criativo 
41 13.948.125 13.303.077 5.678.522 1.808.283 1.250.234 

PI 0302 -  Internacionalização 
das PME - Pequenas e Médias 

Empresas 
520 189.692.164 168.255.306 68.254.119 26.632.975 11.553.093 

PI 0303 —Qualificação e inova-

ção das PME 
244 216.501.507 179.156.992 68.329.007 27.432.236 13.976.921 

Total  805 420.141.795 360.715.375 142.261.649 55.873.495 26.780.248 
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Reforçar a    
Competitividade 

das PME  

 No que concerne ao Eixo 2 — “Reforçar a competitividade das PME”, domínio Temáti-

co “Competitividade e Internacionalização”, pretende-se promover o espírito empre-

sarial com apoio à exploração económica de novas ideias e criação de novas empresas 

e criação de incubadoras de empresas. Outra prioridade de investimento tem como 

objetivo a internacionalização  através de novos modelos de PME e ainda o apoio à 

criação de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços.  

Este domínio temático tem três Prioridades de investimento:  “Promover o Empreen-

dedorismo Qualificado e Criativo”, “Internacionalização das PME — Pequenas e Médias 

Empresas” e “Qualificação e Inovação das PME”, fundamentais para  o reforço da 

capacidade das empresas e da sua inovação. 

O número de operações aprovadas até 30 de Setembro de 2018  foi de 805, distribuin-

do-se em 520 operações aprovados na Internacionalização das PME, 244 operações   

na Qualificação e Inovação e 41 operações  de reforço do Empreendedorismo Qualifi-

cado e Criativo. 

Do total das operações aprovadas neste eixo, a maior percentagem de fundo executa-

do (22%) foi realizado na prioridade de Investimento PI 0301, seguido da PI 0303 com 

20% de fundo executado e da PI0301 com 17% de fundo executado. A taxa média de 

execução é de 19%  no total do eixo (Figura 15). 
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Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa /Tratamento OADRL 

Eixo 04 -  — Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 

Domínio Temático 04 - Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos recursos 

Objetivo Temático  06 - Preservação e Proteção do Ambiente e Promoção da Utilização Eficiente dos Recursos 

Regulamentos:  SEUR 

Figura 16 —Eixo 04 -  — Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos 

recursos, a 30 de Setembro de 2018 

Prioridade de Investimento  

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (€) 

Nº 
Investimento/ Custo 

Total Aprovado 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

Investimen-
to/ Custo 

elegível 

Fundo       

Comunitário 

PI 0603 - Conservação, proteção, 

promoção e desenvolvimento do 

património natural e cultural 

39 29.205.838 25.114.350 12.557.175 5.382.147 2.691.073 

Total  39 29.205.838 25.114.350 12.557.175 5.382.147 2.691.073 
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Preservar e 

 proteger o ambiente 

e promover a  

utilização eficiente 

dos recursos  

 No que concerne ao Eixo 4 — “Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente 

dos recursos”, cujo domínio temático 04 é a Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos recursos” 

existe apenas uma prioridade de investimento:  PI0603 - “Conservação, proteção, promoção e 

desenvolvimento do património natural e cultural”. 

O investimento da PI0603, tem como objetivo específico “Promover a valorização do património 

cultural e natural, afirmando a Região de Lisboa como destino turístico de excelência ”.  

As ações visam a valorização do património e visam a conservação, recuperação, reabilitação e 

valorização de edifícios classificados como monumentos de Interesse Nacional ou de Interesse 

Público, relevância estratégica turístico/culturais; ações de valorização, promoção e interpreta-

ção de bens histórico-culturais de interesse turístico estratégico; ações integradas de programa-

ção cultural em monumentos de Interesse Nacional ou de Interesse Público, representações tea-

trais, concertos musicais;  ações integradas de criação de mecanismos de referência e acesso ao 

conhecimento; criação de redes de conhecimento destinadas às camadas mais jovens da popula-

ção e ainda ações de valorização do património natural e paisagístico de áreas de elevado valor 

ecológico.  Por outro lado é fundamental o investimento  na qualificação, conservação e recupe-

ração de espaços com elevado valor ecológico regional. 

O número de operações aprovadas até 30 de Setembro de 2018 foi de 39, com um investimento 

de 29,5M€, cujo financiamento comunitário é de 50%. O investimento  representa 100% do total 

aprovado, uma vez que se trata apenas uma prioridade de investimento. 

 O investimento aprovado encontra-se em execução, centra-se apenas numa tipologia 

“Património natural e cultural“ e apresenta uma execução do fundo de 20%. 
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Eixo 05 -  Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores  

Domínio Temático 01 - Competitividade e Internacionalização 

Domínio Temático 02 - Inclusão Social e Emprego 

Objetivo Temático 08- Promoção da Sustentabilidade e da Qualidade do Emprego e Apoio à Mobilidade laboral 

Regulamentos: RECI; ISE 

Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa / Tratamento OADRL 

Prioridade de Investimento  

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (€) 

Nº 

Investimento/ 
Custo Total 

Aprovado 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

PI 0801 -  Integração dos adultos 
no mercado laboral;                         

DT02 - Inclusão Social e Emprego 
2 13.552.208 13.552.208 6.776.104 9.010.776 4.505.388 

PI 0805 -  Formação de empresá-
rios e trabalhadores das empre-
sas;                                       
DT01 - Competitividade e Inter-

nacionalização 

228 19.397.283 18.854.265 9.469.731 42.760 23.067 

Total  230 32.949.492 32.406.473 16.245.836 9.053.536 4.528.455 

Figura 17 —Eixo 05 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar 

a mobilidade dos trabalhadores  , a 30 de Setembro de 2018 
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 No que concerne ao Eixo 5— “Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 

mobilidade dos trabalhadores” temos dois domínios temáticos distintos: DT01—Domínio Temáti-

co “Competitividade e Internacionalização” e DT02 “Inclusão Social e Emprego”.  No primeiro 

domínio, a prioridade de investimento versa sobre a formação de empresários e trabalhadores 

das empresas. No DT 02, a prioridade de investimento visa a integração de adultos no mercado 

laboral. 

Os objetivos específicos no que concerne à PI 0805 (DT01), dizem respeito à modernização dos 

processos produtivos e de gestão que visam mais uma vez a internacionalização e introdução de 

I&D&I nas PME.  Por outro lado pretende-se incrementar a empregabilidade com ao atribuição 

de novas  competências para enfrentar as novas realidades do mercado de trabalho;  A intenção 

é a integração de  recursos humanos altamente qualificados nas empresas, que apoiarão a ele-

vação das empresas, a sua interação com as restantes e integração a nível nacional. 

 A prioridade de investimento 0801 (DT02) está interligada com a anterior e pretende integrar os 

desempregados de forma sustentada no mercado de trabalho, através de  apoios à contratação 

de desempregados e ainda “à transição para a vida ativa e à reconversão profissional, designa-

damente com estágios e apoios à contratação de jovens.”  

O numero de operações aprovadas até 30 de Setembro de 2018, foi de 230, concentrando-se a 

maioria na PI 0805, com 228 operações mas com um valor aprovado de cerca de 19,4M€ e ape-

nas duas operações na PI 0801, mas com um investimento de 13,5M€, representando 66% do fun-

do executado nesta prioridade de investimento.   

              

O total do valor elegível aprovado previsto na PI 0801, foi realizado por subvenções que 

o INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P, concede a entidades  

públicas e privadas com “Apoios à contratação para adulto” e “Estágios  

para Adulto”, com 60% e 40% respetivamente. 

  

Promover a  

sustentabilidade 
e a qualidade do 
emprego e apoiar 

a mobilidade  

laboral 
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Eixo 06 -  Promover a Inclusão Social e Combater a Pobreza e a Discriminação  

Domínio Temático 02 - Inclusão Social e Emprego 

Objetivo Temático 09 - Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza e à Discriminação 

Regulamentos: ISE 

Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa / Tratamento OADRL 

Prioridade de Investimento  

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (€) 

Nº 

Investimento/ 
Custo Total 

Aprovado 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

Investimento/ 
Custo elegí-

vel 

Fundo       

Comunitário 

PI 0901 - Intervenções integradas em territó-
rios vulneráveis e Inclusão ativa de população 

com deficiência/incapacidade 
44 51.919.435 51.896.082 25.948.041 29.287.094 14.643.547 

PI 0903 - Combate à violência de género/

doméstica 
3 662.924 662.924 331.462 0 0 

PI 0906 - Desenvolvimento socioeconómico 

de base local  
34 2.469.896 2.469.896 1.234.948 328.020 164.010 

PI 0907 -  Infraestruturas e equipamentos 

sociais e de saúde 
24 89.929.662 63.626.702 31.813.351 46.021.187 23.010.594 

PI 0910 - Desenvolvimento socioeconómico 

de base local 
27 2.660.204 2.008.779 891.197 0 0 

Total  132 147.642.121 120.664.383 60.218.999 75.636.302 37.818.151 

Figura 18 —Eixo 06 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação , a 

30 de Setembro de 2018 
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 No que concerne ao Eixo 6— Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação, 

cujo domínio temático é a Inclusão Social e Emprego,  quatro prioridades de investimento foram 

alvo de novos investimentos, nomeadamente:  PI 0901 - Intervenções integradas em territórios 

vulneráveis e Inclusão ativa de população com deficiência/incapacidade; PI0903— Combate à 

violência de género/doméstica;  PI 0906 - Desenvolvimento socioeconómico de base local; PI 

0907 -  Infraestruturas e equipamentos sociais e de saúde e PI 0910 - Desenvolvimento socioeco-

nómico de base local. 

As Prioridades de Investimentos têm os seguintes objetivos específicos: 

PI0901 - Aumentar competências pessoais, sociais e profissionais e de grupos vulneráveis, e com 

o aumento da empregabilidade reduzir as suas fragilidades económicas;   

PI0903 — Lutar contra todas as formas de discriminação e estereótipos e ainda promoção da 

igualdade de oportunidades;  

PI0906 — Aumentar o número de estratégias de desenvolvimento socioeconómico de base local 
em territórios rurais e costeiros e em territórios urbanos desfavorecidos;  

PI0907 — Investir na saúde e nas infraestruturas sociais  permitindo a redução das desigualdades 

de saúde, para a promoção da inclusão social.  

PI0910 — Investir no contexto de estratégias de desenvolvimento local de base comunitária; 

 

O numero de operações aprovadas até 30 de Setembro de 2018 foi de 132, concentrando-se a 

maioria na PI 0907 com 72% do fundo executado, seguida da PI0901 com 56% de execução e 44 

operações com um investimento de cerca de 52M€ que está a ser executado em  “Intervenções 

integradas em territórios vulneráveis” e “Inclusão ativa de população com deficiência/

incapacidade”. 

 

A PI0903, PI0906 e PI0910 têm investimentos no inicio de desenvolvimento das operações           

já aprovadas, pelo que não apresentam ainda execução. 

Promover a  

inclusão social e 

combater a  

pobreza e a  

discriminação  
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Eixo 07 -  Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de com-

petências e na aprendizagem ao longo da vida  

Dominio Temático 03 - Capital Humano 

Objetivo Temático 10 - Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisi-

ção de competências e a aprendizagem ao longo da vida 

Regulamentos: CH 

Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa / Tratamento OADRL 

Prioridade de Investimento  

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (€) 

Nº 

Investimento/ 
Custo Total 

Aprovado 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

PI 1001 - Redução do abandono 

escolar  
78 29.055.944 29.049.790 14.524.895 594.503 297.252 

PI1003 - Aprendizagem ao longo 

da vida 
42 7.244.312 7.244.312 3.622.156 0 0 

PI 1004 - Ensino profissional para 

jovens 
58 54.476.725 53.737.326 26.868.663 20.709.412 10.354.706 

PI 1005 — Infraestruturas de ensi-
no pré-escolar / Infraestruturas 
de ensino básico e secundário / 

Equipamentos de ensino superior 

111 71.835.851 52.370.010 26.185.005 19.531.046 9.765.523 

Total  289 162.612.832 142.401.437 71.200.719 40.834.962 20.417.481 

Figura 19 —Eixo 07 - Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aqui-

sição de competências e na aprendizagem ao longo da vida, a 30 de Setembro de 2018 
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Investir na  

educação, na formação  

e na formação profissional  

para a aquisição de          

competências e na         

aprendizagem ao  

longo da vida  

 No que concerne ao Eixo 7— Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição 

de competências e na aprendizagem ao longo da vida, entramos no domínio 03—Capital Humano, tendo por 

base quatro prioridades de investimento: PI 1001 - Redução do abandono escolar ; PI1003 - Aprendizagem ao 

longo da vida; PI1004 - Ensino profissional para jovens e PI1005 - Infraestruturas de ensino básico e secundá-

rio e Equipamentos de ensino superior.  

A prioridade de investimento PI 1001  tem como objetivo especifico a redução e prevenção do abandono 

escolar precoce e ainda a melhoria as condições de igualdade no acesso à educação infantil, primária e se-

cundária. Adicionalmente a PI1003 destina-se à melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 

vida, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos trabalhadores e ainda à validação 

das competências adquiridas.  Os investimentos da PI1004 destinam-se à melhoria dos sistemas do ensino e 

formação para o mercado de trabalho e respetiva qualidade, tendo como objetivos específicos aumentar o 

número de jovens diplomados em modalidades de ensino e formação profissional, com reforço da formação 

em contexto de trabalho, para uma formação significativa de quadros médios especializados.  A PI1005 tem 

como objetivo especifico Requalificar as infraestruturas do Ensino Profissional e Pré-escolar, Básico e Secun-

dário e ainda o reforço das capacidades a nível do Ensino Superior destinados a novos cursos de curta dura-

ção, ou à criação de novos programas do ensino superior à luz das necessidades do mercado de trabalho.    

O numero  total  de operações aprovadas neste eixo até 30 de Setembro de 2018 foi de 289, concen-

trando-se o maior investimento  na PI1005, com cerca de 72M€, uma taxa de execução de 37% em fun-

do comunitário, logo seguido da PI1004, com 54M€ e uma taxa de fundo executado de 39%.  

A PI 1001 tem um investimento de 29M€, ainda com parca execução. A PI1003 apresenta os 

primeiros investimentos para a melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 

vida e das aptidões e das competências dos trabalhadores com aprendizagem flexíveis apre-

sentando um investimento de 7,2M€ .  

O investimento aprovado na PI1004, tem um fundo executado de 50% 

em “Ensino profissional para jovens” e o investimento aprovado na 

PI1005, está a ser executado em “Infraestruturas de ensino básico e 

secundário” e “Equipamentos de ensino superior”. 
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Eixo 08 -  Desenvolvimento urbano sustentável  

Domínio Temático 02 - Inclusão Social e Emprego 

Objetivo Temático 09 - Promoção da Inclusão Social e Combate à pobreza e  Discriminação 

Domínio Temático 04 -  Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos recursos 

Objetivo Temático 04 - Apoio à Transição para uma Economia de Baixo Teor de Carbono em todos os Secto-

res 

Objetivo Temático 06 - Preservação e Proteção do Ambiente e Promoção da Utilização Eficiente dos Recur-

sos 

Regulamentos: ISE e SEUR 

Prioridade de Investimento  

Operações Aprovadas (€) Despesa Validada (€) 

Nº 

Investimento/ 
Custo Total 

Aprovado 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

Investimento/ 

Custo elegível 

Fundo       

Comunitário 

PI 0908-Regeneração socioeconómica e física 
de comunidades e zonas desfavorecidas                                                       

DT02 - ISE 
69 47.903.483 39.702.321 16.938.160 6.366.784 3.557.214 

 PI 0405- Mobilidade Urbana Sustentável 

DT04 -SEUR 
54 54.263.930 38.332.680 19.166.340 5.125.177 2.562.588 

 PI 0605 -Reabilitação Urbana                  

DT04 - SEUR 
46 53.378.155 45.488.820 16.918.410 9.492.856 5.494.073 

Total  169 155.545.567 123.523.821 53.022.910 20.984.817 11.613.876 

Figura 20 —Eixo 08 - Desenvolvimento urbano sustentável, a 30 de Setembro de 2018 

Fonte: Sistema de Informação do POR Lisboa / Tratamento OADRL 
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Desenvolvimento 

urbano 

 sustentável  

No que concerne ao Eixo 8 — Desenvolvimento urbano sustentável, existem dois domínios temáti-

cos. O primeiro,  DT02—Inclusão Social e Emprego, tem como o objetivo temático  “Promover a 

integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação”. Este tem apenas uma priori-

dade de investimento:  PI 0908 - Regeneração socioeconómica e física de comunidades e zonas 

desfavorecidas que é também  o seu objetivo especifico   

As ações visam regenerar física, social e economicamente as zonas desfavorecidas (bairros sociais 

ou zonas onde residam comunidades desfavorecidas), através da qualificação e modernização do 

espaço e do ambiente urbano.  Visa igualmente a recuperação, expansão e valorização de siste-

mas e estruturas ecológicas urbanas e infraestruturas verdes, espaços de acolhimento e ainda 

espaços de suporte ao empreendedorismo de base local. O investimento versa ainda sobre a rea-

bilitação, adaptação e novas funcionalidades de equipamentos públicos de apoio ao desenvolvi-

mento social e de promoção da inclusão e da inovação social e ações de reabilitação de edifícios 

de habitação social e de habitação privada. O Investimento elegível aprovado nesta PI ronda os 

40M€. 

O segundo domínio temático é o DT04 e versa sobre Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos re-

cursos, apresentam-se duas prioridades de investimento: a PI0405- Mobilidade Sustentável e a 

PI0605- Reabilitação Urbana. 

A PI0405 tem um investimento aprovado de 38,3 M€ e visa a “promoção de estratégias de baixo 

teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo a 

promoção de mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para 

a atenuação”, tendo como objetivo específico “Promover a mobilidade ecológica e com baixa 

emissão de carbono”.  

O investimento da PI0605  é de 45,5 M€ e enquadra-se na  “Adoção de medidas destinadas 

a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas 

industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a 

promover medidas de redução de ruído.” 

O numero total de operações aprovadas até 30 de Setembro de 2018 

atingiu as 169 operações com um investimento  aprovado de cerca de 

123,5 M€.  
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. 

Neste capítulo destacam-se dois projetos cofinanciados pelo POR Lisboa no âmbito dos Eixos 

que contribuem para o aumento da competitividade regional, com impactos significativos na 

atividade educativa, na qualidade do ambiente urbano e na qualidade de vida da população 

da Região de Lisboa.   

A exigência ao nível de seleção das operações aprovadas no POR Lisboa fazem destes, proje-

tos de elevado nível de mérito e de qualidade. Refira-se, que para além destes projetos, 

muitos outros aprovados nos oito Eixos, representam também casos de sucesso relevantes 

nas suas áreas, sectores e localização territorial. 

No Eixo Prioritário 4 —Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos 

recursos referenciamos o Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo, na Póvoa 

de Santa Iria. Objetivo Temático 6:   Preservação e Proteção do Ambiente e Promoção da 

Utilização Eficiente dos Recursos; Prioridade de Investimento (6.3): Conservação, proteção, 

promoção e desenvolvimento do património natural e cultural; Tipologia de Intervenção: 

Património natural e Cultural; Regulamento Específico:  Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos. 

No Eixo Prioritário 6— Promover a Inclusão Social e Combater a Pobreza e a Discriminação 

referenciamos o Centro Hospitalar de Setúbal ; Objetivo Temático  09 - Promoção da Inclu-

são Social e Combate à Pobreza e à Discriminação; Prioridade de Investimento (9.7) - Inves-

timento na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam para o desenvolvimento naci-

onal, regional e local, para a redução das desigualdades de saúde, para a promoção da inclu-

são social através de melhor acesso aos serviços sociais, culturais e de recreio, assim como 

para a transição dos serviços institucionais para os serviços de base comunitária ; Tipologia 

de Intervenção:   Infraestruturas e equipamentos sociais e de saúde; Regulamento Específico  

Inclusão Social e Emprego 

  

  

 
3  

PROJECTOS  

EM  

DESTAQUE 
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MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA 

LISBOA-04-2114-FEDER-000021 

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do 

Tejo, na Póvoa de Santa Iria 

   Programa Operacional Regional de Lisboa 

Eixo Prioritário 4 —Preservar e proteger o ambiente e 

promover a utilização eficiente dos recursos 

Objetivo Temático 6:   Preservação e Proteção do Am-

biente e Promoção da Utilização Eficiente dos Recursos 

Prioridade de Investimento (6.3): Conservação, prote-

ção, promoção e desenvolvimento do património natural 

e cultural  

Tipologia de Intervenção: Património natural e Cultural     

Regulamento Específico:  Sustentabilidade e Eficiência 

no Uso de Recursos 

Descrição sumária e objetivos  “Com 23 mil metros 

quadrados de área, o novo espaço, que nasceu na zona 

onde antigamente estavam as arrecadações devolutas 

da comunidade de fragateiros, junta lazer e convívio 

com a prática desportiva e também mobilidade. Com 

4115 metros quadrados de área verde, o parque tem 

estruturas desportivas para a prática de fitness, adapta-

das a utentes com mobilidade reduzida, dois tanques de 

maré para formação e aprendizagem de canoagem e 

vela, uma área junto ao rio com duas frentes de água e 

um novo edifício para a sede da secção náutica, para 

albergar as embarcações. Há também um novo cais de 

48 metros para acostagem de barcos e canoas, incluindo 

do barco varino municipal “Liberdade”. A Ciclovia do 

Tejo  estende-se por 1800 metros ao longo da margem 

do rio, fazendo a ligação ao limite Sul do concelho de 

Vila Franca de Xira até ao município de Loures.” 

 

Custo Total/Custo Elegível: 2.212.181 € 

Comparticipação FEDER:  1.531.739,53 € 

Tx. Comparticipação: 50 %        

 

Fotografias e texto Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

Dados: Sistema de Informação PORLISBOA 

https://www.publico.pt/2018/07/16/local/noticia/

obra-de-2-3-milhoes-deixa-vila-franca-de-xira-mais-

perto-de-lisboa-1838102  
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MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

LISBOA-06-4842-FEDER-000020 

Centro Hospitalar de Setúbal  

 

Programa Operacional Regional de Lisboa 

Eixo Prioritário 6  - Eixo 06 -  Promover a Inclusão Social e 

Combater a Pobreza e a Discriminação  

Objetivo Temático  09 - Promoção da Inclusão Social e 

Combate à Pobreza e à Discriminação 

Prioridade de Investimento (9.7) - Investimento na saúde e 

nas infraestruturas sociais que contribuam para o desenvolvi-

mento nacional, regional e local, para a redução das desigual-

dades de saúde, para a promoção da inclusão social através 

de melhor acesso aos serviços sociais, culturais e de recreio, 

assim como para a transição dos serviços institucionais para 

os serviços de base comunitária      

Tipologia de Intervenção:   Infraestruturas e equipamentos 

sociais e de saúde 

Regulamento Específico  Inclusão Social e Emprego 

Descrição sumária e objetivos   

“O Centro Hospital de Setúbal, E.P.E. investiu em equipamen-

to de saúde com vista à melhoria da acessibilidade dos doen-

tes e dos níveis de eficácia, eficiência e qualidade dos servi-

ços prestados. Esta operação visa a modernização tecnológica 

dos equipamentos de diagnóstico e terapêutica altamente 

especializada, predominantemente, nas áreas de Cardiologia, 

Bloco Operatório e Urgência. De igual forma, destaca-se o 

investimento a realizar nas áreas dos Meios Complementares 

de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) com o intuito de melho-

rar a acessibilidade, reduzir os tempos de espera, aumentar a 

eficiência dos serviços e apostar sustentadamente na interna-

lização de exames. Esta atualização será direcionada sobretu-

do para as especialidades de Oftalmologia, Nefrologia e Gas-

troenterologia.” 

 
Custo Total/Custo Elegível:  2.421.114,78 €/1240314,78 
Despesa Publica aprovada: 1240314,78 

Comparticipação FEDER:  620157,39 

Tx. Comparticipação:  50%  
Fotografias: http://www.arslvt.min-saude.pt/frontoffice/pages/342?news_id=1514 

 Dados: Sistema de Informação PORLISBOA 

http://www.arslvt.min-saude.pt/pages/283?poi_id=2224/ 

 

http://www.arslvt.min-saude.pt/frontoffice/pages/342?news_id=1514 
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