VI JORNADAS TÉCNICAS
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha
“REFLEXOS”

Da Candidatura ao Financiamento

A Política de Coesão é a principal política de investimento da UE. Está
direcionada para todas as regiões e cidades da União Europeia com
vista a apoiar a criação de emprego, a competitividade empresarial, o

crescimento económico e o desenvolvimento sustentável e a melhorar
a qualidade de vida dos cidadãos.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 1 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

Medidas a apoiar:
• ESTÁGIOS – Beneficiários: Pessoas singulares ou coletivas de direito público ou privado, com ou sem

fins lucrativos.
• APOIOS À CONTRATAÇÃO – Beneficiários: Pessoas singulares ou coletivas de direito privado, com ou

sem fins lucrativos.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 1 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

Medidas a apoiar:
• PLANOS PARA A IGUALDADE – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos;

Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos, com realce para as PME; Pessoas coletivas de
direito público, pertencentes à administração local; Entidades do setor cooperativo.
• PROGRAMA DE INCENTIVO À EMPREGABILIDADE PARCIAL DE PAIS – Beneficiários: Pessoas coletivas de

direito privado, com ou sem fins lucrativos.
• EMPREENDEDORISMO FEMININO – Beneficiários: Associações de Mulheres Empresárias e outras

Associações Empresariais, Comerciais e ou Industriais, Agências e Sociedades de Desenvolvimento
Regional sem fins lucrativos, Cooperativas e outras entidades da economia social que desenvolvam

projetos relacionados com as respetivas áreas de atividade.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 1 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego

Medidas a apoiar:
• FORMAÇÃO MODULAR CERTIFICADA – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público pertencentes

à administração central, incluindo Institutos Públicos; Pessoas coletivas de direito privado, com ou
sem fins lucrativos.
• Cheque formação
• Formação modular para empregados, em especial em risco de desemprego
• Qualificação de trabalhadores de setores afetados por sazonalidade e alterações conjunturais
• Formação modular para desempregados (e.g. Vida ativa)

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 1 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego
Medidas a apoiar:
•

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público

pertencentes à administração central e local, incluindo Institutos Públicos.
•

INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA DO SERVIÇO PÚBLICO DE EMPREGO – Beneficiários: Rede de centros do Serviço

Público de Emprego.
•

DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS DE APOIO AO EMPREGO – Beneficiários: Entidades, públicas ou privadas, sem fins

lucrativos.
•

MOBILIDADE LABORAL NO ESPAÇO EUROPEU – Beneficiários: Pessoas à procura de primeiro ou novo emprego; Pessoas

singulares ou coletivas, de direito privado, com ou sem fins lucrativos; Pessoas coletivas de direito público

pertencentes à administração central e local, incluindo Institutos Públicos.
•

REFORÇO DA CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS PARCEIROS SOCIAIS COM ASSENTO NA CPCS – Beneficiários: Parceiros

Sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS).

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 2 – Iniciativa Emprego Jovem (jovens até aos 29 anos (inclusive))

Medidas a apoiar:
• QUALIFICAÇÃO/EDUCAÇÃO
• Percursos de formação modular (e.g. Vida Ativa) com duração entre 250 a 300 horas, complementado por
um período de formação prática em contexto de trabalho de 3 a 6 meses de duração.
• PROGRAMA RETOMAR, que visa permitir o regresso ao ensino superior de jovens NEET que pretendam
completar formações anteriormente iniciadas ou realizar uma formação diferente, nomeadamente

incentivando o regresso de antigos estudantes que abandonaram este ciclo de estudos antes da sua
conclusão, combatendo assim o abandono escolar neste nível de ensino.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 2 – Iniciativa Emprego Jovem (jovens até aos 29 anos (inclusive))
Medidas a apoiar:
•

ESTÁGIOS E EMPREGO

• Estágios (e.g. Estágios Emprego)., que visam complementar e desenvolver as competências dos jovens
desempregados
• INOV CONTACTO

• ESTÁGIOS PEPAC DESENVOLVIDOS EM MISSÕES PORTUGUESAS
• EMPREGO JOVEM ATIVO
• APOIOS À CONTRATAÇÃO E À CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO
– Beneficiários: Pessoas singulares ou coletivas, de direito privado, com ou sem fins lucrativos; Pessoas coletivas de

direito público, pertencentes à administração central, incluindo assim Institutos Públicos, autarquias locais,
comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas; Entidades que integram o setor empresarial do Estado ou o setor
empresarial local; Estabelecimentos de ensino superior.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
Medidas a apoiar:

•

FORMAÇÃO MODULAR (e.g. Vida ativa) para desempregados de longa duração – Beneficiários: Pessoas coletivas de

direito público pertencentes à administração central, incluindo Institutos Públicos; Pessoas coletivas de direito
privado, com ou sem fins lucrativos.
•

APOIO À QUALIFICAÇÃO E EMPREGO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU INCAPACIDADE – Beneficiários: Pessoas

coletivas de direito público, pertencentes à administração central; Pessoas coletivas de direito público, que não
integrem a administração direta do Estado; Pessoas coletivas de direito privado, com ou sem fins lucrativos
(nomeadamente as credenciadas como Centros de Recursos - estruturas de suporte e apoio aos serviços de
emprego, para a realização de intervenções técnicas no âmbito da reabilitação profissional); Pessoas singulares.
•

PORTUGUÊS PARA TODOS – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público, pertencentes à administração central;

Associações públicas; Entidades da administração indireta do Estado com responsabilidades nesta área; Pessoas
coletivas de direito privado sem fins lucrativos.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
Medidas a apoiar:
•

CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público, pertencentes à administração

central; Pessoas coletivas de direito privado, sem fins lucrativos, designadamente, instituições particulares de

solidariedade social e equiparadas, misericórdias, associações de desenvolvimento local ou outras, cujo objeto
social preveja atividades no âmbito da ação social.
•

INSERÇÃO SÓCIO PROFISSIONAL DA COMUNIDADE CIGANA – Beneficiários: Entidades, públicas e privadas, sem fins

lucrativos.
•

CULTURA PARA TODOS – INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA CULTURA – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público,

pertencentes à administração central e local; Pessoas coletivas de direito privado, com e sem fins lucrativos.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
Medidas a apoiar:
•

CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público; Pessoas

coletivas de direito privado, sem fins lucrativos, incluindo associações empresariais, comerciais ou industriais;

Pessoas coletivas de direito privado, com fins lucrativos, desde que integrem os Conselhos Locais de Ação Social.
•

PROJETO DE MEDIADORES MUNICIPAIS E MEDIADORES INTERCULTURAIS EM SERVIÇOS PÚBLICOS – Beneficiários: Pessoas

coletivas de direito público, pertencentes à administração local; Pessoas coletivas de direito privado, sem fins
lucrativos; Entidades da administração indireta do Estado com responsabilidades nesta área.
•

PROGRAMA ESCOLHAS – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público, pertencentes à administração central e

local; Pessoas coletivas de direito privado, sem fins lucrativos; Pessoas coletivas de direito privado, com fins
lucrativos, no âmbito da concretização da responsabilidade social das organizações, desde que da parceria nenhum
lucro ou proveito advenha para as empresas candidatas.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

Medidas a apoiar:
•

BOLSA ESPECIALIZADA DE VOLUNTARIADO – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público, pertencentes à

administração central e local; Pessoas coletivas de direito privado, com ou sem fins lucrativos.
•

FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA UM VOLUNTARIADO DE CONTINUIDADE – Beneficiários: Pessoas coletivas de

direito público pertencentes à administração central, incluindo Institutos Públicos; Pessoas coletivas de direito
privado, com ou sem fins lucrativos..

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

Medidas a apoiar:

•

CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público,

pertencentes à administração central.
•

FORMAÇÃO DE PÚBLICOS ESTRATÉGICOS – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público; Pessoas coletivas de

direito privado, habilitadas para a promoção da formação neste domínio, nos termos da regulamentação aplicável.

•

APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – Beneficiários:

Organizações não-governamentais e outras entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, em cujos objetivos
estatuários esteja prevista a promoção da igualdade entre homens e mulheres e que apresentem um plano de

ação concreto a desenvolver neste domínio.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

Medidas a apoiar:
•

PROTEÇÃO DE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E APOIO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADOS A VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A AGRESSORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Beneficiários: Comissão para a

Cidadania e a Igualdade de Género; Outras entidades públicas e privadas, quando pretendam desenvolver
ações no âmbito das suas atribuições e articuladas com os Planos Nacionais Contra a Violência Doméstica
e Contra o Tráfico de Seres Humanos.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

Medidas a apoiar:
•

DIVERSIFICAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL E DE SAÚDE
•

MODELOS DE APOIO À VIDA INDEPENDENTE (MAVI) – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito privado sem fins

lucrativos; Pessoas coletivas de direito público, pertencentes à administração central e local.
•

REDE DE CUIDADORES DE PROXIMIDADE – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito privado, sem fins lucrativos.

• IDADE + – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público, pertencentes à administração local; Pessoas
coletivas de direito privado sem fins lucrativos.
• Suporte ao doente em casa / na comunidade através do uso de tecnologias – Beneficiários: Pessoas
coletivas de direito público pertencentes à administração central e local, incluindo Institutos Públicos,
instituições de saúde públicas; Pessoas coletivas de direito privado, com ou sem fins lucrativos.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

Medidas a apoiar:
•

DIVERSIFICAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL E DE SAÚDE

•

CUIDADOS ESPECIALIZADOS – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público, pertencentes à

administração central; Pessoas coletivas de direito privado, sem fins lucrativos.
•

REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL (RLIS) – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito privado, sem fins

lucrativos; Pessoas coletivas de direito público.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
Medidas a apoiar:
•

PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS E DE SAÚDE

•

QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (SNIPI) – Beneficiários: Pessoas

coletivas de direito privado, sem fins lucrativos; Pessoas coletivas de direito público, pertencentes à
administração central e local.
•

APOIO À PARENTALIDADE POSITIVA – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito privado, sem fins lucrativos;

Pessoas coletivas de direito público, pertencentes à administração central e local, incluindo Institutos Públicos.
•

QUALIFICAÇÃO DO APOIO INSTITUCIONAL A CRIANÇAS E JOVENS – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito

privado, com ou sem fins lucrativos; Pessoas coletivas de direito público pertencentes à administração central,
incluindo Institutos Públicos.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

Medidas a apoiar:
•

PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS E DE SAÚDE

•

CENTROS NACIONAIS DE APOIO AO IMIGRANTE – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito privado sem fins

lucrativos; Entidades da administração indireta do Estado com responsabilidades nesta área.
•

FORMAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO/(IN)FORMAÇÃO NO ÂMBITO DAS REFORMAS
NOS SERVIÇOS SOCIAIS E DE SAÚDE – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito privado, com ou sem fins

lucrativos; Pessoas coletivas de direito público pertencentes à administração central e local, incluindo Institutos
Públicos.

PO INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
Medidas a apoiar:
•

PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL – Beneficiários: Instituições financeiras que se assumam como Gestoras de

Fundos retalhistas de estímulo e apoio a iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social;
Entidades ou consórcios gestores de títulos de impacto social; Entidades do terceiro setor ou privadas

promotoras de iniciativas e investimentos em inovação e empreendedorismo social early growth, que
mobilizem capital especificamente para esse fim; Entidades do terceiro sector, públicas ou privadas que atuem
enquanto intemediários de investimento social, apoiando a mobilização e colaboração em rede e a atração de
financiamento para a capacitação do sector; Entidades do terceiro setor, públicas ou privadas prestadoras de

serviços de capacitação de organizações de inovação e empreendedorismo social; Pessoas colectivas de
direito público, pertendentes à administração central, incluindo Institutos Públicos.
•

Reforço da capacitação institucional dos Parceiros do Conselho Nacional Para a Economia Social – Beneficiários:

Organizações da Economia Social com assento no CNES.

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 1

Promoção do sucesso
educativo, do combate ao
abandono escolar e reforço
da qualificação dos jovens
para a empregabilidade

Eixo 2
Reforço do ensino superior
e da formação avançada

PO CH
Eixo 4

Eixo 3

Qualidade e inovação do
sistema de educação e
formação

Aprendizagem, qualificação
ao longo da vida e reforço
da empregabilidade

+ Eixo 5: Assistência Técnica

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 1 – Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos
jovens para a empregabilidade
Medidas a apoiar:
•

CURSOS VOCACIONAIS – Beneficiários: Escolas públicas e privadas que organizem estas ofertas formativas (de nível

básico ou de nível secundário).
•

OUTROS CURSOS DE NÍVEL ISCED 2 (ensino artístico especializado do básico e os cursos de educação e formação de jovens
(CEF)) – Beneficiários: Escolas públicas e privadas que organizem estas ofertas formativas.

•

APOIOS ESPECÍFICOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Beneficiários: Instituições e organismos públicos da administração

central do Estado.
•

QUALIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA E NA EDUCAÇÃO ESPECIAL – Beneficiários: Pessoas coletivas de

direito público da administração central e local; pessoas coletivas de direito privado com ou sem fins lucrativos.

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 1 – Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos
jovens para a empregabilidade

Medidas a apoiar:
•

CURSOS PROFISSIONAIS – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público da administração central e local,

incluindo Institutos Públicos e pessoas coletivas de direito privado, com ou sem fins lucrativos.

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 2 – Reforço do Ensino Superior e da Formação
Medidas a apoiar:
•

APOIOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, NOMEADAMENTE BOLSAS DE ENSINO SUPERIOR PARA ALUNOS
CARENCIADOS – Beneficiários: Instituições de ensino superior públicas e privadas; estudantes inscritos em

instituições de ensino superior públicas e privadas em ciclos curtos e em ciclos de estudos conducentes aos graus

de licenciado ou de mestre.
•

CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS (TeSP) – Beneficiários: Instituições de Ensino Superior públicas ou

privadas.
•

PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO E BOLSAS DE PÓS-DOUTORAMENTO – Beneficiários: Centros de I&D e/ou

Universidades em parceria e/ou com Empresas (Programas Doutorais); Pessoas Individuais portadoras do grau de
Mestre (Bolsas de Doutoramento individuais); Investigadores doutorados inseridos em Centros de I&D (Bolsas pósdoc.).

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 2 – Reforço do Ensino Superior e da Formação

Medidas a apoiar:
•

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público

da administração central e local e Instituições de Ensino Superior públicas e privadas.

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 3 – Aprendizagem, qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade
Medidas a apoiar:
• CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA) – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público da
administração central e local, incluindo Institutos Públicos; pessoas coletivas de direito privado com ou sem fins

lucrativos.
• ENSINO RECORRENTE – Beneficiários: Escolas públicas e privadas que organizem esta oferta formativa de nível
secundário.
• CURSOS DE APRENDIZAGEM DUAL – Beneficiários: Rede dos Centros de formação profissional do IEFP (gestão
direta e protocolada).
• CQEP E PROCESSOS DE RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (RVCC) –
Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público da administração central e local,incluindo Institutos Públicos;
pessoas coletivas de direito privado com ou sem fins lucrativos;entidades promotoras de CQEP.

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 4 – Qualidade e Inovação do sistema de educação e formação
Medidas a apoiar:
•

INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS E INOVADORAS DIRIGIDAS À MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE
EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO DE JOVENS COM VISTA À PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR – Beneficiários: Pessoas coletivas de

direito público da administração central e local; pessoas coletivas de direito privados com ou sem fins lucrativos.
•

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES – Beneficiários: Pessoas coletivas de

direito público da administração central e local; pessoas coletivas de direito privados com ou sem fins lucrativos.
•

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE FORMADORES E OUTROS AGENTES DE FORMAÇÃO – Beneficiários: Entidades formadoras

autorizadas a desenvolver esta oferta formativa.

PO CAPITAL HUMANO
Eixo 4 – Qualidade e Inovação do sistema de educação e formação
Medidas a apoiar:
•

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DAS ESCOLAS – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público

da administração central, nomeadamente escolas e agrupamentos de escolas do ensino básico e
secundário.
•

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) – Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público da

administração central e local, nomeadamente escolas e agrupamentos de escolas do ensino básico e
secundário.
•

AÇÕES DE INOVAÇÃO SOCIAL PARA EXPERIMENTAÇÃO E TESTE DE NOVAS RESPOSTAS NA ÁREA EDUCATIVA –

Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público da administração central e local; pessoas coletivas que

integrem o âmbito das Organizações da Economia Social; entidades ou consórcios gestores de títulos de
impacto social, compostos pelos dois tipos de beneficiários anteriores.

PO REGIONAL DO CENTRO

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 2 – Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR)
Medidas a apoiar:
a) Ações de apoio direto à qualificação e inovação nas empresas
• Apoio a projetos de investimento produtivo de natureza inovadora, que se traduza na produção de bens e serviços

diferenciadores e de qualidade, com elevado nível de incorporação nacional, incluindo os que visem a substituição de
importações:
• Apoio a projetos de acesso aos mercados através da presença efetiva na economia digital;
• Apoio à inovação indutora de ganhos de produtividade industrial, nomeadamente através da adoção e desenvolvimento
de tecnologias de produção avançada de suporte ao fabrico competitivo e de maior valor acrescentado;
• Apoio ao desenvolvimento de novos materiais para colocar ao serviço da competitividade, através da valorização e
reciclagem de resíduos em simbiose industrial, da conceção de produtos e soluções suportadas na utilização de materiais
mais sustentáveis;

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 2 – Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR)
Medidas a apoiar:

• Apoio à qualificação de processos, organizações e produtos, nomeadamente através de mecanismos de certificação,
acreditação, autoavaliação e aplicação de ferramentas da qualidade, baseados em referenciais reconhecidos nacional ou
internacionalmente;

• Apoio a projetos de reforço das capacidades de design, desenvolvimento e engenharia de produtos;

• Projetos Simplificados de Inovação – visa o apoio à aquisição de serviços de consultoria de inovação, abrangendo, por

exemplo, as atividades de consultoria de gestão, assistência tecnológica, consultoria na área da economia digital,
consultoria para aquisição, proteção e comercialização de direitos de propriedade intelectual e industrial e para acordos de
licenciamento, consultoria relativa à utilização de normas e serviços de ensaios e certificação.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 3 – Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)
Medidas a apoiar:

c) Iniciativas integradas e inovadoras de combate ao insucesso escolar
• Apoio a intervenções específicas dirigidas à qualidade e eficiência do sistema de educação/formação de jovens e

adultos;

• Apoio a intervenções de desenvolvimento de competências centradas na criatividade, qualidade, inovação e
empreendedorismo em todos os níveis de ensino (do primeiro ciclo do básico até ao secundário);

• Reforço da presença alargada nos vários níveis do ensino não superior de vertentes ligadas à sensibilização e
aprendizagem experimental das ciências e tecnologias (incluindo espaços complementares de aprendizagem de
matemática, física, e outras ciências exatas), ao conhecimento dos recursos endógenos e dos agentes locais relevantes;

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 3 – Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)
Medidas a apoiar:
c) Iniciativas integradas e inovadoras de combate ao insucesso escolar
• Apoio a projetos de divulgação, de forma apelativa e criativa, do conhecimento científico que fomentem o interesse e

a motivação dos alunos para os conteúdos escolares;

• Apoio à abertura ao exterior e reforço de interações dos Agrupamentos Escolares da Região Centro com o meio
envolvente, incluindo empresas, agentes culturais, entidades do Terceiro Setor e a sociedade em geral;

• Apoio à aquisição de equipamentos ligados às TIC.

Beneficiários: Autarquias, escolas do ensino pré-escolar, básico e secundário, entidades públicas, entidades da economia
social e agentes de desenvolvimento local.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 3 – Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)

Medidas a apoiar:
• Apoio à promoção da transição entre o sistema educativo e o mercado de trabalho através de cursos de
especialização tecnológica alinhados com a RIS3 da Região Centro.

Beneficiários: Entidades Formadoras que oferecem Cursos de Especialização Tecnológica.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade
Medidas a apoiar:
• Apoio ao investimento de pequena dimensão para a expansão de pequenas e micro empresas existentes de base local
onde a criação de emprego é critério fundamental do apoio; estes apoios incluem o apoio a empresas de base local com
atividade no domínio da economia verde;

• Apoio ao investimento para iniciativas empresariais de micro e pequenas empresas de base local, especialmente em
territórios da coesão, promovendo também a criação do próprio posto de trabalho e incluindo o apoio a micro
iniciativas empresariais de modernização e diversificação do tecido económico local.

Beneficiários: PME, associações empresariais, autarquias; empresas sociais e entidades do terceiro setor, agentes de
desenvolvimento local, sector cooperativo e organismo que implementa o instrumento financeiro ou o fundo de fundos.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade
Medidas a apoiar:
• Apoio à elaboração, e acompanhamento das estratégias de valorização económica baseadas em recursos endógenos
de âmbito regional, através de manchas geográficas com coerência temática;
• Apoio a estratégias de marketing e de animação territorial associadas a recursos com valor económico de âmbito

regional;
• Qualificação e modernização da oferta de produtos endógenos com dimensão nacional, ao nível da denominação de
origem, da conceção de novos produtos, do desenvolvimento do design e de estratégias de marketing inovadoras ou
da aposta em novos canais de distribuição;

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade

Medidas a apoiar:

• Criação de redes locais de promoção do conhecimento e inovação assente numa lógica de “recriação” de produtos
endógenos, conceção de novos produtos, design e marketing inovador para produtos locais.

Beneficiários: Entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que promovam os territórios rurais e de baixa
densidade e a valorização económica dos recursos.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade
Medidas a apoiar:
• Apoio à criação do próprio emprego por parte dos desempregados (em especial de longa duração) e dos jovens à
procura do primeiro emprego;
• Programas de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego, nomeadamente através de microcrédito;
• Sistemas de incentivos especificamente direcionados para microempresas que promovam a criação de emprego, em
especial nos territórios da coesão, na linha do sucesso alcançado pela iniciativa SIALM;
• Apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações de desemprego, através da antecipação do
pagamento total ou parcial, destas prestações;
• Promoção do artesanato e dos ofícios tradicionais, através da integração profissional de desempregados, promovendo

a criação do próprio emprego;

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade

Medidas a apoiar:

• Incentivo ao empreendedorismo cooperativo;
• Linha de crédito a organizações da economia social;
• Apoio a iniciativas que trabalhem no domínio do combate às alterações climáticas (emprego verde).

Beneficiários: Entidades públicas do setor do emprego e formação, microempresas e empreendedores e empresas
sociais, entidades públicas e entidades sem fins lucrativos que desenvolvem a sua atividade na área social e do emprego,
agentes de desenvolvimento local, setor cooperativo e organismo que implementa o instrumento financeiro ou o fundo
de fundos

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade

Medidas a apoiar:
a) Ações de apoio à formação de quadros superiores e empresários

• Apoio ao desenvolvimento de ações de formação/coaching de empresários para a inovação, internacionalização,
gestão empresarial, conhecimento de aspetos legais e regulamentares;
• Apoio ao desenvolvimento do potencial humano das empresas e das suas competências, numa ótica de satisfação das
necessidades concretas de cada empresa, com especial enfoque em quadros superiores de PME, estimulando
fortemente o upgrade de qualificação do capital humano no contexto específico de cada PME;

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade

Medidas a apoiar:

a) Ações de apoio à formação de quadros superiores e empresários

• Apoio ao desenvolvimento de capacidade de previsão, prospetiva, antecipação e identificação de tendências de
evolução relevantes, fazendo com que as empresas possam deste modo desenvolver iniciativas preventivas de
natureza pró-ativa, ganhando resiliência;
• Apoio a projetos de reforço das capacidades de organização e gestão, incluindo a preparação dos empresários,
tornando-os mais conhecedores de enquadramentos legais e regulamentares, bem como das novas competências
de gestão.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 4 – Promover e Dinamizar a Empregabilidade

Medidas a apoiar:
b) Ações de apoio à formação dos trabalhadores
• Formação de quadros técnicos das empresas como resposta às necessidades de atualização e especialização;

• Apoio à participação dos trabalhadores das empresas em ações de formação que permitam uma melhor eficácia dos
processos de inovação associados a projetos de investimento.
c) Inserção de recursos humanos altamente qualificados nas empresas
• Apoio à integração de doutorados, mestres e licenciados com mais de 5 anos de experiência nas empresas.
Beneficiários: Empresas, associações empresariais e agrupamentos de empresas, entidades públicas e entidades do
setor social

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)
Medidas a apoiar:

a) Infraestruturas e equipamentos de saúde
• Apoio a investimentos em infraestruturas e equipamentos de saúde ao nível dos cuidados hospitalares;
• Apoio ao investimento em infraestruturas e equipamentos em cuidados de saúde primários e de proximidade
(incluindo o reforço da rede de unidades móveis de saúde para áreas de baixa densidade devidamente equipadas para
garantir serviços de proximidade: unidades móveis de Saúde, unidades móveis de intervenção precoce, unidades de

emergência médica, unidades adaptadas para apoio domiciliário);
• Apoio ao investimento em equipamentos para o reforço tecnológico de diagnóstico e tratamento em unidades
altamente especializadas.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)
Medidas a apoiar:
b) Infraestruturas e equipamentos sociais
• Apoio ao investimento em infraestruturas e equipamentos infraestruturas sociais na área da deficiência, da
terceira idade e da infância, de modo a melhorar as respostas sociais existentes ou a criar respostas inovadoras,
mediante processos de reconversão e adaptação de respostas/serviços, incluindo a rentabilização de imobilizados;

• Apoio ao investimento em equipamentos em áreas terapêuticas e de prevenção no âmbito da promoção da
qualidade de vida das pessoas com deficiência;
• Apoio à aquisição de sistemas de informação que promovam o funcionamento das instituições sociais em rede e
mais próximo dos cidadãos.
Beneficiários: Entidades públicas e entidades sem fins lucrativos do terceiro setor que trabalham na área social e da
saúde

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)

Medidas a apoiar:

• Desenvolvimento de redes de serviços de proximidade junto das comunidades locais;

• Promoção e valorização económica do património cultural e natural;
• Dinamização de estruturas empresariais inovadoras e competitivas, capazes de responder às novas formas de
procura e promoção de novos caminhos para o escoamento de produtos;

• Apoio ao empreendedorismo local, social e cooperativo através da criação de empresas (incluindo para emprego
próprio);
• Apoio à criação de viveiros/incubadoras de empresas, preferencialmente por via da refuncionalização de
equipamentos existentes;
• Criação de microempresas e dinamização de iniciativas locais empresariais em setores competitivos;

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)

Medidas a apoiar:

• Incentivos ao investimento de pequena dimensão e à criação de microempresas onde a criação de emprego é critério

fundamental do apoio;

• Apoio a iniciativas que trabalhem no domínio do combate às alterações climáticas (economia verde).

Beneficiários: Entidades públicas, entidades privadas sem fins lucrativos e empresas, ADL

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)

Medidas a apoiar:

• Ações de apoio à inserção

• Apoios à celebração de Contratos Emprego-Inserção (CEI e CEI+);

• Ações integradas (inovadoras e/ou experimentais) de promoção local da inclusão ativa.

Beneficiários: Entidades públicas e entidades privadas sem fins lucrativos

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)
Medidas a apoiar:

• Apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego por parte dos desempregados e dos jovens à procura do primeiro
emprego;
• Desenvolvimento de redes de serviços de proximidade junto das comunidades locais;
• Ensaio de soluções de inovação social e novas respostas sociais, reforçando a lógica inclusiva e solidária dos territórios apoiados;
• Animação de estruturas de suporte (viveiros de empresas) facilitadoras do empreendedorismo de base rural;
• Implementação de planos de formação adaptados às necessidades locais;
• Apoio à qualificação, em especial de jovens, para a implementação de projetos de inovação social;
• Apoio a iniciativas no domínio do combate às alterações climáticas (emprego verde).
Beneficiários: Entidades públicas, entidades privadas sem fins lucrativos e empresas, ADL (Associação de Desenvolvimento Local)

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 6 – Afirmar a Sustentabilidade dos Recursos (SUSTENTAR)
Medidas a apoiar:
• Apoio a medidas de consciencialização das empresas, relacionadas com o consumo de energia e as emissões (CO2, mas
também PM e NO2);
• Realização de auditorias energéticas e apoio à elaboração de Planos de Racionalização dos Consumos de Energia desde
que consubstanciada a implementação dos investimentos em eficiência energética decorrentes desses mesmos planos;
• Projetos integrados de eficiência energética que incluam medidas tecnológicas de baixo carbono como a atuação
tecnológica sobre maquinaria e equipamento (mecanismos de movimentação elétrica, ar pressurizado, bombas),
produção de calor e frio, utilização de calor de resíduos/recuperação de calor, equipamentos de medição, regulação e
controlo, iluminação, e outras medidas para aumentar a eficiência energética do processo industrial;

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 6 – Afirmar a Sustentabilidade dos Recursos (SUSTENTAR)

Medidas a apoiar:
• Projetos integrados de eficiência energética no setor dos serviços incluindo equipamentos eficientes, iluminação,
janelas, isolamento, calor verde, sistemas de gestão energética em edifícios;

• Tecnologias de produção de energia a partir de fontes renováveis para autoconsumo desde que previstas no projecto
integrado;
• No caso de empresas de transportes de mercadorias, poderão ser apoiadas as renovações ou conversões de frotas de
veículos de transporte de mercadorias para utilização de energias menos poluentes.

Beneficiários: Empresas, Instituções privadas de Solidariedade Social (IPSS) e organismo que implementa o instrumento
financeiro ou o fundo de fundos.

PO REGIONAL DO CENTRO
Eixo 7 – Afirmar a Sustentabilidade dos Territórios (CONSERVAR)
Medidas a apoiar:

c) Promoção turística
• Promoção turística de territórios de elevado valor natural, cultural e paisagístico;
• Promoção da oferta do turismo da natureza, do turismo aventura ou de práticas mais tradicionais de turismo cultural,
turismo religioso;
• Desenvolvimento de novas rotas turísticas, centradas em recursos e produtos endógenos (e.g. vinhos), artes e saberes
(e.g. vidro, lanifícios e cerâmica) e na produção cultural (e.g. escritores);
• Utilização das TICE, sinalética e outros instrumentos de aproximação e visibilidade da região e do seu património nos

mercados e junto dos visitantes.

Beneficiários: Administração pública local, central e regionalmente desconcentrada, empresas municipais, entidades
privadas sem fins lucrativos, agentes culturais e organizações não governamentais da área do ambiente e proteção da
natureza (ONGA).

O Balcão 2020 constitui o ponto de acesso aos Programas
Operacionais financiados pelos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento) para todas as entidades que pretendam candidatar a
financiamento os seus projetos

ARQUITETURA DO PORTUGAL 2020
Portal “Portugal 2020” > Candidaturas > Planos de Avisos de Abertura de
Candidaturas

ARQUITETURA DO PORTUGAL 2020
PI = Prioridade de Investimento

PO Nacionais

PO Regional do Centro

ARQUITETURA DO PORTUGAL 2020
EXEMPLO DE AVISO NÃO ELEGÍVEL (Área Geográfica de Aplicação)
Não é cofinanciado pelos Programas Operacionais Nacionais ou pelo Programa Operacional Regional respetivo (Região Centro)

ARQUITETURA DO PORTUGAL 2020
EXEMPLO DE AVISO ELEGÍVEL (Área Geográfica de Aplicação)
É cofinanciado pelos Programas Operacionais Nacionais ou pelo Programa Operacional Regional respetivo (PO Centro)

Não dispensa a consulta
detalhada do aviso, uma
vez que este pode
definir condicionantes

ARQUITETURA DO PORTUGAL 2020
COMO CONSULTAR E PREPARAR UMA CANDIDATURA
Portal “Portugal 2020” > Candidaturas > Candidaturas abertas

ARQUITETURA DO PORTUGAL 2020
EXEMPLO:

ISE 9 9.1

Contratos Locais de Desenvolvimento Social

x

Consultar AVISO da candidatura
(no portal “Portugal 2020”)

Informação relevante:

 Tipologia de operações
 Beneficiários
 Âmbito Geográfico

Domínio Temático
Inclusão Social e Emprego

Consultar o Regulamento
Específico Domínio Temático
Inclusão Social e Emprego

Consultar o Programa
Operacional Domínio Temático
Inclusão Social e Emprego

 Critérios de
elegibilidade dos
beneficiários e das
operações
 Despesas elegíveis
 Documentos a
apresentar com a
candidatura
 Indicadores e metas

ARQUITETURA DO PORTUGAL 2020
SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS
Portal “Portugal 2020” > Balcão 2020 > Iniciar sessão (utilizador e senha de acesso)

Cada beneficiário pode ter vários utilizadores e um super utilizador (senha com a qual é feita a
submissão de candidaturas

DOTAÇÃO FINANCEIRA E MODALIDADE DE FINANCIAMENTO
Pagamentos
(art. 25º Decreto-Lei n.º 159/2014, 27outubro
e n.º 2 artigo 8º Portaria 60-C/2015, 2 março)

Dotação Financeira para o presente concurso

Adiantamento
15% financiamento aprovado
após o início do projeto

Reembolsos
Sobre as despesas efetuadas e
pagas, até 30 dias após o pedido
e até 85% do financiamento
aprovado

Saldo Final
Submissão até 45 dias após a
conclusão do projeto

Modalidade de Financiamento
 Reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos
(custos reais)
Operações cujo financiamento público não exceda os 50 000€
são apoiadas exclusivamente em regime de custos simplificados
(n.º 8 artigo 7º DL 159/2014, 27 de outubro)

FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA E PERÍODO DE ELEGIBILIDADE
Fundamentação da Despesa
 Encargos diretos – evidenciação da relação da despesa com as
atividades do projeto
 Encargos indiretos - chaves de imputação construídas com base
em pressupostos tecnicamente justificados e passíveis de serem
evidenciados
Período de Elegibilidade das Despesas

( n.º 1 e 4 do artigo 10º

da Portaria n.º 60-A/2015, 2março

 60 dias úteis anteriores à data da apresentação da
candidatura
 45 dias úteis subsequentes à data de conclusão da operação (Saldo
final)

TIPO DE DESPESAS E CUSTOS ELEGÍVEIS
Tipo de Despesas e Custos Elegíveis

 Despesas efetuadas no âmbito da realização de operações aprovadas em conformidade com a
regulamentação específica, com os avisos para a apresentação de candidatura
 Encargos com pessoal afeto à operação
 Rendas, alugueres e amortizações
 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das
operações

 Encargos gerais do projeto

EXEMPLOS DE DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS
 Prémios, multas, coimas, sanções financeiras, juros devedores, despesas de câmbio
 Compensações pela caducidade do contrato de trabalho ou indeminizações por cessação do contrato de
trabalho de pessoal afeto à operação
 Encargos não obrigatórios com o pessoal afeto à operação
 Aquisição de bens imóveis
 Aquisição de bens móveis
 contratos que aumentem custos de execução do projeto sem valor acrescentado proporcional a esse custo
 Imposto sobre o IVA reembolsável
 Pagamentos em numerário (com exceções – ver legislação referida)

PROCESSO DE CANDIDATURA

- Processo de decisão e método de seleção

Entidade Responsável pela análise e decisão:
Autoridade de Gestão
Comunicação da Decisão:
Prazo máximo de 60 dias úteis, podendo ser suspenso uma única vez para esclarecimentos (artigo 20º do
Decreto-Lei n.º 159/2001)
Processo de decisão:
 1ª fase: Análise de admissibilidade dos beneficiários e da operação
 2ª fase: Avaliação do mérito do projeto, com base nos critérios de seleção aprovados na Comissão de
Acompanhamento
 3ª fase: Decisão sobre o financiamento dos projetos, tendo em conta as disponibilidades financeiras
Metodologia de Seleção:
 Cada critério de seleção é pontuado e desagregado em subcritérios, consubstanciados numa grelha divulgada
nos AAC
 A escala de avaliação de base e é traduzida numa escala qualitativa, não sendo objeto de financiamento os
projetos com classificação final inferior a 50%

PROCESSO DE CANDIDATURA

Decreto-lei n.º 159/2014, de 27 de outubro

Regulamento (UE) n.º 1303/2014 e n.º 1304/2014,
de 17 de dezembro

Regulamento específico

- Regulamentação de suporte

Regras Aplicáveis por Concurso

Regras definidas no aviso de abertura de candidatura
(AAC)
 A dotação indicativa do fundo a conceder;
 As regras e os limites à elegibilidade de despesa (quando
sejam mais restritivos do que o previsto na regulamentação base ou
específica aplicável);

Regulamento Comum do FSE:
Portaria n.º 60-A/2015, de 2 março
(na atual redação)

 As condições de atribuição do financiamento,
nomeadamente a natureza, as taxas e os montantes
mínimos e máximos;
 Os critérios de seleção das operações a financiar,
especificando a metodologia de avaliação e seleção dos
projetos
 O prazo fixado para apresentação de candidaturas e a
calendarização do processo de análise e decisão,
incluindo a data limite para a comunicação de decisão às
entidades

