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Anexo A.1 - Elegibilidades, montantes e indicadores de realização e de resultado do Programa Operacional Regional do Norte 

Objetivo Temático 
(OT) 

Prioridade de Investimento (PI) Objetivo Específico 

PDCT NUTS III 
(ITI) 

Indicadores de realização Indicadores de resultado* 

FEDER FSE Designação Meta 2023 
Quadro de 

desempenho 
Designação*  Meta 2023 

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

4.3/4c. Apoio à eficiência 
energética, à gestão inteligente da 
energia e à utilização das energias 
renováveis nas infraestruturas 
públicas, nomeadamente nos 
edifícios públicos e no setor da 
habitação (EP3/PI2 do PO Norte) 

Aumentar a eficiência 
energética nas 
infraestruturas públicas da 
administração local, 
apoiando a implementação 
de medidas integradas de 
promoção da eficiência 
energética e racionalizando 
os consumos 

74.913.668   

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

140.000.000 Sim 

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

164.756 

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

8.3/8iii. Emprego por conta própria, 
empreendedorismo e criação de 
empresas, incluindo micro, 
pequenas e médias empresas 
inovadoras (EP6/PI2 do PO Norte) 

Incentivar a criação de 
emprego por conta própria 
e de empresas por 
desempregados e outras 
pessoas desfavorecidas ou 
inativas 

  75.115.052 

Pessoas 
apoiadas no 
âmbito da 
criação de 
emprego, 
incluindo 
autoemprego 
(Nº) 

10.000 Sim  

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

70% 

8.8/8a. Apoio ao desenvolvimento 
dos viveiros de empresas e à 
atividade por conta própria, às 
microempresas e à criação de 
empresas (EP6/PI4 do PO Norte) 

Incentivar a criação de 
emprego por conta própria 
e de empresas por 
desempregados e outras 
pessoas desfavorecidas ou 
inativas 

23.011.790   

Número de 
empresas 
que recebem 
apoio (Nº) 

900 Não 
Postos de trabalho 
criados (Nº) 

1.260 

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

9.1/9i. Inclusão ativa, incluindo com 
vista à promoção da igualdade de 
oportunidades e da participação 
ativa e melhoria da 
empregabilidade (EP7/PI1 do PO 
Norte) 

Promover iniciativas de 
inclusão social, 
potenciando parcerias de 
caráter inovador e/ou 
experimental que envolvam 
uma ampla gama de 
entidades 

  81.897.307 

Participantes 
em ações de 
trabalho 
socialmente 
necessário 
(Nº) 

36.000 Sim  

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

42% 

9.7/9a. Investimento na saúde e 
nas infraestruturas sociais que 
contribuam para o desenvolvimento 
nacional, regional e local, para a 
redução das desigualdades de 
saúde, para a promoção da 
inclusão social através da melhoria 
do acesso aos serviços sociais, 
culturais e de recreio, assim como 
para a transição dos serviços 
institucionais para os serviços de 
base comunitária (EP7/PI3 do PO 
Norte) 

Qualificar e adequar a atual 
rede de serviços e 
equipamentos sociais e de 
saúde à satisfação das 
necessidades da 
população  

27.736.479   
Equipamento
s sociais 
apoiados (Nº) 

97 Sim  

Indicador do PO não se adequa às 
tipologias de intervenção possíveis 
de integrar nos pactos 
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undário de boa qualida
uindo percursos de 
endizagem formais, nã
formais para a reinteg
ino e na formação (EP
Norte) 

5/10a. Investimentos n
cação, na formação e

mação profissional par
isição de competência
endizagem ao longo d
vés do desenvolvimen

aestruturas educativas
mativas (EP8/PI4 do P

2c. Reforço das aplica
para a administração 

prendizagem em linha
inclusão, a cultura em
de em linha (EP9/PI3 
te) 

mento (PI) Objet

enção do 
e e 
e acesso 
ário e 
ade, 

ão formais 
gração no 
P8/PI1 do 

Promove
sucesso 
alunos, re
saídas pr
sistema e
combaten
escolar e
medidas 
equidade
educação
secundár

na 
 na 
a a 
as e a 
a vida 
nto das 
s e 
O Norte) 

Prossegu
requalific
moderniz
instalaçõ
pré-esco
básico, s
superior e
equipame
profission
situações
melhoran
para a ed
e a forma
em comp
ações de
qualidade

ações de 
em linha, 

, a 
m linha e a 

do PO 

Aumenta
dos servi
digitais d
regional e
eficiência
administr
através d

tivo Específico 

er a melhoria do 
educativo dos 
eduzindo as 
recoces do 
educativo, 
ndo o insucesso 

e reforçando as 
que promovem a 

e no acesso à 
o básica e 
ria 

uir a 
cação/ 
zação das 
es da educação 
lar, dos ensinos 
ecundário e 
e dos 
entos de formação 
nal, colmatando 
s deficitárias e 
ndo as condições 
ducação, o ensino 
ação profissional, 
plemento das 
e melhoria da 
e do sistema 

5

ar o acesso e o uso 
iços públicos 
e natureza local e 
e melhorar a 
a interna da 
ração pública 
de TIC 

2

PDCT NUTS III
(ITI) 

FEDER FSE

  44.757.6

51.824.542   

24.185.904   

Indica

 Designação 

608 

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

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

Serviços da 
Administraçã
o Pública 
apoiados (Nº) 

adores de realização

Meta 2023 
Qua

dese

8 

9.500 

40 

Indica

adro de 
empenho 

Desig

Sim  

Indicador d
tipologias d
de integrar

Sim  

Taxa de co
requalifica
escolas do
básico e se
(% de alun

Sim  

Indivíduos
entre 16 e 
que preenc
enviaram p
Internet im
formulários
nos último
no total de
(%) 

Câmaras m
que dispon
preenchim
submissão
formulários
Internet no
câmaras (%

Página 17 de 

adores de resultado*

nação*  Meta 20

do PO não se adequa
de intervenção possív
r nos pactos 

 

obertura da 
ção das 

o ensino 
ecundário 

nos) 

86%

com idade 
74 anos 

cheram e 
pela 

mpressos ou 
s oficiais 
s 12 meses 

e indivíduos 

40-50

municipais 
nibilizam o 

mento e 
o de 
s na 
o total de 
%) 

70-80
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OT
tra
ec
em
em

OT
am
a e
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OT
su
qu
e a
do

OT
inc
co
a d

xo A.2 - Elegibilidade

Objetivo Temático 
(OT) 

T4. Apoiar a 
ansição para uma 
conomia com baixas 
missões de carbono 
m todos os setores 

T6. Proteger o 
mbiente e promover 
eficiência dos 
cursos 

T8. Promover a 
ustentabilidade e a 
ualidade do emprego 
apoiar a mobilidade 

os trabalhadores 

T9. Promover a 
clusão social e 

ombater a pobreza e 
discriminação 

s, montantes e indic

Prioridade de Inve

4.3/4c. A concessão
eficiência energética
inteligente da energ
utilização das energ
renováveis nas infra
públicas, nomeadam
edifícios públicos, e 
habitação 

6.3/6c. A conservaç
promoção e o desen
do património natura

8.3/8iii. Criação de e
conta própria, empre
e criação de empres
micro, pequenas e m
empresas inovadora

8.8/8a. A concessão
desenvolvimento do
empresas e o apoio 
por conta própria, às
microempresas e à 
empresas 

9.1/9i. Inclusão ativa
com vista à promoçã
igualdade de oportu
participação ativa e 
empregabilidade 

cadores de realização

stimento (PI) Ob

o de apoio à 
a, à gestão 
ia e à 

gias 
aestruturas 
mente nos 

no setor da 

Aume
energ
infrae
apoia
imple
medid
energ
de en
nos e

ão, proteção, 
nvolvimento 
al e cultural 

Prom
do pa
natura
região
turísti

emprego por 
eendedorismo 
sas, incluindo 
médias 
as 

Aume
empre
desig
desem
do ap
empre
própr
empre

o de apoio ao 
os viveiros de 

à atividade 
s 
criação de 

Apoia
própr
e de e
empre
e a ec

a, incluindo 
ão da 
nidades e da 
a melhoria da 

Prom
desen
comp
socia
espec
desem
desem
desva
neces
partic
merca

o e de resultado do P

bjetivo Específico 

ento da eficiência 
gética nas 
estruturas públicas, 
ando a 
mentação de 
das de eficiência 
gética e de produção 
nergias renováveis 
edifícios públicos 

over a valorização 
atrimónio cultural e 
al, afirmando a 
o como destino 
ico de excelência 

entar a criação de 
ego sustentável, 
nadamente para 
mpregados, através 
poio à criação do 
ego por conta 
ia e à criação de 
esas 

ar a criação do 
io posto de trabalho 
empresas, o 
eendedorismo social 
conomia social 

over o 
nvolvimento de 

petências pessoais, 
is e profissionais em 
cial de 
mpregados e 
mpregados com 
antagens 
ssitando de apoio 
cular para acesso ao 
ado de trabalho, e 

Programa Operacion

PDCT NUTS III
(ITI) 

FEDER FS

35.000.000 

35.000.000 

  24.000

16.000.000 

  9.000

nal Regional do Cent

I 
Indi

SE Designação

Redução anua
do consumo d
energia primá
nos edifícios 
públicos 
(kWh/ano) 

Aumento do 
número 
esperado de 
visitantes a sít
de património 
cultural e natu
e atrações 
beneficiárias d
apoio 
(visitantes/ano

0.000 

Pessoas 
apoiadas no 
âmbito da 
criação de 
emprego, 
incluindo 
autoemprego 
(Nº) 

Número de 
empresas que
recebem apoio
(Nº) 

0.000 

Indicador do P
adequa às tipo
intervenção po
integrar nos p

ro 

cadores de realizaçã

o  Meta 2023 
Q

de

al 
de 
ria 

43.460.000 

tios 

ural 

de 

o) 

 255.000 

 
 1.500 

e 
o 

 200 

PO não se 
ologias de 
ossíveis de 
actos  

 

ão Indicad

Quadro de 
esempenho 

Desi

Não 

Consum
energia
na adm
regiona
(tep) 

Não 

Dormida
estabele
hoteleir
aldeam
apartam
turístico
(milhare

Sim  

Pessoa
apoiada
âmbito 
de emp
incluind
autoem
que per
12 mes
fim do a

Não 
Postos 
trabalho
(Nº) 

 

Indicado
adequa
interven
integrar

Página 18 de 

dores de resultado 

gnação  
Meta 
2023 

mo de 
a primária 

inistração 
al e local 

97.104 

as em 
ecimentos 

ros, 
entos, 

mentos 
os e outros 
es) 

4.100-
4.300 

as 
as no 
da criação 

prego, 
do 
prego, 

rmanecem 
es após o 

apoio (%) 

50% 

de 
o criados  280 

or do PO não se 
a às tipologias de 
nção possíveis de 
r nos pactos 
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Objetivo Temático 
(OT) 

T10. Investir na 
ducação, na 
rmação e na 
rmação profissional 

ara a aquisição de 
ompetências e a 
prendizagem ao 
ngo da vida 

Prioridade de Inve

9.7/9a. Investimento
nas infraestruturas s
contribuam para o 
desenvolvimento na
regional e local, a re
desigualdades de sa
promoção da inclusã
através da melhoria 
aos serviços sociais
recreativos, e da tra
serviços instituciona
serviços de base co

10.1/10i. Redução e
do abandono escola
promoção da iguald
acesso a um ensino
primário e secundár
qualidade, incluindo
aprendizagem forma
formais e informais p
reintegração no ens
formação 

10.5/10a. Investimen
educação, na forma
formação profissiona
aquisição de compe
aprendizagem ao lo
através do desenvol
infraestruturas educ
formativas 

stimento (PI) Ob

desen
para a
exper
que fa
dinam
estrat
socia

os na saúde e 
sociais que 

acional, 
edução das 
aúde, a 
ão social 
do acesso 

s, culturais e 
nsição dos 

ais para os 
munitária 

Refor
infrae
de sa

e prevenção 
ar precoce e 
ade de 

o infantil, 
rio de boa 
 percursos de 
ais, não 
para a 
ino e na 

Aume
interv
forma
articu
condi
da igu
ao en
suces
aluno
qualid
sistem

ntos na 
ção e na 
al para a 

etências e a 
ngo da vida 
lvimento das 

cativas e 

Qualif
mode
instal
de for

bjetivo Específico 

nvolver iniciativas 
a inovação e a 
rimentação social 
acilitem a 

mização de 
tégias de inclusão 
l 

rçar a rede de 
estruturas sociais e 
aúde 

entar as 
venções que de 
a integrada e 
ulada favoreçam as 
ções para o reforço 
ualdade no acesso 
nsino, a melhoria do 
sso educativo dos 
os, e o reforço da 
dade e eficiência do 
ma de educação 

ficação e 
ernização das 
ações escolares e 
rmação 

PDCT NUTS III
(ITI) 

FEDER FS

40.000.000 

  50.000

50.000.000 

I 
Indi

SE Designação

Equipamentos
sociais e de 
saúde apoiado
(Nº) 

0.000 

Planos 
integrados e

inovadores d
combate ao
insucesso 

escolar (Nº

Capacidade d
infraestrutura
de acolhimen
de crianças o
de educaçã
apoiadas (N

pessoas)

cadores de realizaçã

o  Meta 2023 
Q

de

s 

os 
 85 

e 
de 
o 

) 

8 

das 
as 
nto 
ou 
o 

Nº 

 8.400 

ão Indicad

Quadro de 
esempenho 

Desi

Sim 

Indicado
adequa
interven
integrar

Sim 

Escolas
abrangi
projetos
específ
combat
insuces
abando
progred
aproxim
ou supe
valor es
(%) 

Sim 

Taxa de
cobertu
requalif
das esc
ensino 
secundá
alunos)

Página 19 de 

dores de resultado 

gnação  
Meta 
2023 

or do PO não se 
a às tipologias de 
nção possíveis de 
r nos pactos 

 NA 

s 
das por 

s 
icos de 
e ao 

sso e ao 
ono que 
diram, 
mando-se 
erando o 
sperado 

60% 

e 
ra da 

ficação 
colas do 
básico e 
ário (% de 
 

 37% 
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Objetivo Temático 
(OT) 

T2. Melhorar o 
cesso às tecnologias 
a informação e da 
omunicação, bem 
omo a sua utilização 
qualidade 

Prioridade de Inve

2.3/2c. O reforço da
TIC na administraçã
linha, aprendizagem
infoinclusão, cultura
saúde em linha 

 

stimento (PI) Ob

s aplicações 
ão pública em 
m em linha, 

 em linha e 

Mode
admin
serviç

bjetivo Específico 

ernização das 
nistrações e dos 
ços públicos 

PDCT NUTS III
(ITI) 

FEDER FS

24.000.000 

I 
Indi

SE Designação

Serviços da
administraçã

pública apoiad
(Nº) 

cadores de realizaçã

o  Meta 2023 
Q

de

a 
ão 
dos 

 42 

ão Indicad

Quadro de 
esempenho 

Desi

Sim 

Indivídu
idade e
74 anos
preench
enviara
Internet
impress
formulá
oficiais 
últimos 
no total
indivídu
Câmara
municip
disponib
preench
submiss
formulá
Internet
de câm

Página 20 de 

dores de resultado 

gnação  
Meta 
2023 

uos com 
ntre 16 e 
s que 
heram e 
m pela 
t 
sos ou 
ários 

nos 
12 meses 
 de 

uos (%) 

55-60% 

as 
pais que 
bilizam o 
himento e 
são de 

ários na 
t no total 
aras (%) 

60-70% 
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OT
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xo A.3 - Elegibilidade

Objetivo Temático 
(OT) 

T2. Melhorar o 
esso às tecnologias 
informação e da 

municação, bem 
mo a sua utilização 
qualidade 

T4. Apoiar a 
nsição para uma 
onomia com baixas 

missões de carbono 
m todos os setores 

T6. Proteger o 
mbiente e promover 
eficiência dos 
cursos 

s, montantes e indic

Prioridade de Inve
(PI) 

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

4.3/4c. Concessão de
eficiência energética,
inteligente da energia
utilização das energia
renováveis nas infrae
públicas, nomeadame
edifícios públicos e no
habitação 

6.3/6c. Conservação,
promoção e desenvo
do património natural 

cadores de realização

stimento 
Objeti

aplicações 
ção 
endizagem 
o, cultura 
linha 

Reforçar
disponib
fomentar
serviços 
parte da 
serviços 
melhorar
administ
contribui
melhoria
desempe
funções 
Estado c
e com os
económi

e apoio à 
 à gestão 

a e à 
as 
estruturas 
ente nos 
o sector da 

Aumenta
energétic
infraestru
apoiando
impleme
medidas
promoçã
energétic
racionali
consumo

 proteção, 
lvimento 
e cultural 

Promove
do patrim
natural, a
região co
turístico 

o e de resultado do P

ivo Específico 
F

r a 
bilidade e 
r a utilização de 
em rede por 
administração e 
públicos e 

r a eficiência da 
tração, 
indo para uma 

a do 
enho das 
de interação do 

com os cidadãos 
s agentes 
icos 

5.

ar a eficiência 
ca nas 
uturas públicas 
o a 

entação de 
s integradas de 
ão da eficiência 
ca e 
zando os 
os 

37

er a valorização 
mónio cultural e 
afirmando a 
omo destino 
de excelência 

19

Programa Operacion

PDCT NUTS III 
(ITI) 

FEDER FSE 

.700.000 0 

7.700.000 0 

9.200.000 0 

nal Regional do Alent

Indicado

Designação  

Serviços da 
administração 
pública apoiados 

Redução anual 
do consumo de 
energia primária 
nos edifícios 
públicos  

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

tejo 

ores de realização 

Meta 2023 
Quad

desem

27 S

90.923.529 N

169.934 S

Indicado

dro de 
mpenho 

Designaç

Sim 

Indivíduos c
idade entre 
74 anos que
preencheram
enviaram pe
Internet 
impressos o
formulários 
oficiais nos 
últimos 12 m
no total de 
indivíduos 
Câmaras 
municipais q
disponibiliza
preenchime
submissão d
formulários 
Internet no t
de Câmaras

Não 

Consumo de
energia prim
na administr
regional e lo
(tep) 

Sim 

Dormidas em
estabelecim
hoteleiros, 
aldeamento
apartamento
turísticos e o
(milhares) 

Página 21 de 

ores de resultado 

ção  Meta 2023 

com 
16 e 

e 
m e 
ela 

ou 

meses 

[40% - 50%] 

que 
am o 
nto e 
de 
na 
total 
s 

[75% -80%] 

e 
mária 
ração 
ocal 

31.467 

m 
mentos 

s, 
os 
outros 

[1.800;1.900] 
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su

e
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Objetivo Temático 
(OT) 

OT8. Promover a 
ustentabilidade e a 

qualidade do 
mprego e apoiar a 
mobilidade dos 
trabalhadores 

T9. Promover a 
clusão social e 
mbater a pobreza e 
discriminação 

Prioridade de Inve
(PI) 

8.3/8iii. Criação de em
conta própria, 
empreendedorismo e
de empresas, incluind
pequenas e médias e
inovadoras 

8.8/8a. Concessão de
desenvolvimento dos
de empresas e o apo
atividade por conta pr
microempresas e à cr
empresas  

9.1/9i. Inclusão ativa,
com vista à promoção
igualdade de oportun
da participação ativa 
melhoria da emprega

9.7/9a. Investimentos
e nas infraestruturas 
que contribuam para 
desenvolvimento nac
regional e local, para 
das desigualdades de
promoção da inclusão
através da melhoria d
aos serviços sociais, 
recreativos, e da tran

stimento 
Objeti

mprego por 

e criação 
do micro, 
empresas 

Aumenta
emprego
designad
desempr
do apoio
emprego
própria e
empresa

e apoio ao 
 viveiros 
io à 
rópria, às 
riação de 

Incentiva
emprego
própria e
por dese
outras pe
desfavor
inativas

 incluindo 
o da 
idades e 
e a 

abilidade 

Promove
desenvo
competê
sociais e
em espe
desempr
desempr
desvanta
necessit
particula
ao merca
e desenv
para a in
experime
que facil
dinamiza
estratégi
social 

s na saúde 
sociais 
o 
ional, 
a redução 

e saúde, a 
o social 
do acesso 
culturais e 
sição dos 

Qualifica
rede reg
equipam
melhorar
serviços
apoio so
adaptand
necessid

ivo Específico 
F

ar a criação de 
o sustentável, 
damente para 
regados, através 

o à criação do 
o por conta 
e à criação de 
as 

ar a criação de 
o por conta 
e de empresas 
empregados e 
essoas 
recidas ou 

8.

er o 
olvimento de 
ências pessoais, 
e profissionais 
ecial de 
regados e 
regados com 
agens 
ando de apoio 

ar para acesso 
ado de trabalho, 
volver iniciativas 
novação e a 
entação social 
item a 

ação de 
ias de inclusão 

ar e adaptar a 
ional de 

mentos e 
r a oferta de 
, nas áreas do 

ocial e da saúde, 
do-os às 
dades existentes 

11

PDCT NUTS III 
(ITI) 

FEDER FSE 

0 11.700.00

.600.000 0 

0 3.300.000

.500.000 0 

Indicado

Designação  

00 

Pessoas 
apoiadas no 
âmbito da 
criação de 
emprego, 
incluindo 
autoemprego 

Empresas que 
beneficiam de 
apoio 

0 

Participantes em 
ações de 
trabalho 
socialmente 
necessário 

Equipamentos 
sociais e de 
saúde apoiados 

ores de realização 

Meta 2023 
Quad

desem

727 S

169 S

1.312 S

38 S

Indicado

dro de 
mpenho 

Designaç

Sim 

Pessoas 
apoiadas no
âmbito da c
de emprego
incluindo 
autoempreg
que perman
12 meses a
fim do apoio

Sim 
Postos de 
trabalho cria

Sim 

Participante
empregados
meses depo
terminada a
participação
ações de 
trabalho 
socialmente
necessário

Sim 

Indicador do
às tipologias
possíveis de

Página 22 de 

ores de resultado 

ção  Meta 2023 

o 
riação 

o, 

go, 
necem 
pós o 

o 

70% 

ados 
236 

es 
s 6 
ois de 
 

o em 

e 

39% 

o PO não se adequa 
s de intervenção 
e integrar nos pactos  
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Objetivo Temático 
(OT) 

T10. Investir na 
ucação, na 

rmação e na 
rmação profissional 
ra a aquisição de 
mpetências e a 
rendizagem ao 

ngo da vida 

Prioridade de Inve
(PI) 

serviços institucionais
serviços de base com

10.1/10i. Redução e p
do abandono escolar 
promoção da igualdad
acesso a um ensino i
primário e secundário
qualidade, incluindo p
de aprendizagem form
formais e informais pa
reintegração no ensin
formação 

10.5/10a. Investiment
educação, na formaçã
formação profissional
aquisição de competê
aprendizagem ao long
através do desenvolv
das infraestruturas ed
formativas 

 

stimento 
Objeti

s para os 
munitária 

prevenção 
precoce e 

de de 
nfantil, 

o de boa 
percursos 
mais, não 
ara a 
no e na 

Promove
acesso a
melhoria
educativ
qualidad
sistema 

tos na 
ão e na 
l para a 
ências e a 
go da vida 

vimento 
ducativas e 

Dotar as
educaçã
de ensin
condiçõe
aumente
dos proc
aprendiz
colmatan
deficitári

ivo Específico 
F

er a igualdade no 
ao ensino, a 
a do sucesso 
vo dos alunos e a 
de e eficiência do 
de educação 

s redes de 
ão pré-escolar e 
no básico das 
es que 
em a qualidade 
cessos de 
zagem, 
ndo situações 
as no território 

11

PDCT NUTS III 
(ITI) 

FEDER FSE 

0 17.900.00

.200.000 0 

Indicado

Designação  

00 

Escolas 
abrangidos por 
intervenções 
com vista à 
redução do 
abandono 
escolar e à 
melhoria do 
sucesso 
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nível (ISCED 2) 
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de educação 
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das escolas
ensino básic
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alunos) 
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Objetivo Temá
(OT) 

OT4. Apoiar a 
transição para um
economia com b
emissões de car
em todos os seto

OT6. Proteger o 
ambiente e prom
a eficiência dos 
recursos 

xo A.4 - Elegibilidade

ático Prioridade d

ma 
baixas 
rbono 
ores 

4.3/4c. Apoio
energética, à
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utilização das
renováveis n
públicas, nom
edifícios púb
da habitação

mover 
6.3/6c. Conse
proteção, pro
desenvolvime
património na

s, montantes e indic

de Investimento 
(PI) 

o à eficiência 
à gestão 
a energia e à 
s energias 
as infraestruturas 

meadamente nos 
licos e no setor 

o 

Au
en
inf
da
e 
im
m
en
ra
co

ervação, 
omoção e 
ento do 
atural e cultural 

Pr
do
na
Re
de
ex

cadores de realização

Objetivo Específico

umentar a eficiência 
nergética nas 
fraestruturas públicas
a administração region
local, apoiando a 

mplementação de 
edidas de eficiência 

nergética e 
acionalizando os 
onsumos 

romover a valorização
o património cultural e
atural, afirmando a 
egião de Lisboa como
estino turístico de 
xcelência 

o e de resultado do P

o Tipologias 

, 
nal 

• Auditorias energ
à elaboração de 
Racionalização d
de Energia desde
consubstanciada
implementação d
investimentos em
energética decor
mesmos planos e
• Investimento em
de projetos de aq
instalação de sist
eficientes de ilum
pública; 
• Investimento em
eficiência energé
infraestruras púb
integração de ág
solar, incorporaçã
microgeração, iso
térmico dos edifíc
intervenções em 
coberturas). 

o 
e 

o 

• Ações de conse
recuperação, rea
valorização de ed
classificados com
monumentos de 
Nacional ou de in
Público, contemp
projetos integrad
demonstre a sua 
estratégica enqua
turístico/culturais
(e.g.,reabilitação 
monumentos e im
classificados; req
infraestruturas; re
de espaços públi
envolventes; requ
circuitos de visita
receção de turista
sinalética); 
• Ações de valori
promoção e inter

Programa Operacion

de ações 

FED

géticas e apoio 
Planos de 
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e que 

a a 
dos 
m eficiência 
rrentes desses 
e auditorias; 
m equipamento 
quisição e 
temas eco-

minação 

m projetos de 
ética nas 
blicas (e.g. 
ua quente 
ão de 
olamento 
cios através de 
fachadas e 

12.0
0

ervação, 
abilitação e 
difícios 

mo 
Interesse 

nteresse 
pladas em 
os, onde se 
 relevância 
anto recursos 

s 
e restauro de 

móveis 
qualificação de 
equalificação 
cos 
ualificação de 
a, espaços de 
as, lojas e 

zação, 
rpretação de 

15.0
0

nal Regional de Lisbo

PDCT AML 
(ITI) 
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000.0
00 
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(
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Indicadores

Designação  M

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

24

Redução anual 
do consumo de 
energia primária 
na iluminação 
pública 
(kWh/ano) 

24

Aumento do 
número 
esperado de 
visitantes a sítios 
de património 
cultural e natural 
e atrações 
beneficiárias de 
apoio 
(visitantes/ano) 

1

s de realização 

Meta 2023 
Quadro 

desempe

4.600.000 Não

4.600.000 Não

155.000 Sim
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interpretação, em
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turístico/cultural, 
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programação cul
monumentos de 
Nacional ou de In
Público onde se d
sua relevância en
recursos turístico
estratégicos (e.g
representações t
concertos musica
reconstituições/re
históricas; dança
performativas e e
permanentes e te
• Ações integrada
de mecanismos d
acesso ao conhe
criação e desenv
sistemas e interfa
comunicação dig
organismos locai
também dirigidos
criação de redes 
conhecimento de
camadas mais jo
população, envol
campanhas temá
e desenvolvimen
de promoção e d
património cultura
media”); 
• Ações de valori
património natura

de ações 

FED

ulturais de 
o estratégico, 
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Interesse 
nteresse 
nceção e 
teúdos de 

m suporte 
a e papel, 
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realização 
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utras iniciativas 
cnico/científica 
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tural em 
Interesse 
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o/culturais 
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ecriações 
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emporárias); 
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de referência e 
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volvimento de 
aces de 

gital entre 
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s ao público; 
de 
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al e 
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(ITI) 

DER FSE 
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Objetivo Temá
(OT) 

OT8. Promover a
sustentabilidade 
qualidade do em
e apoiar a mobili
dos trabalhadore

ático Prioridade d

a 
e a 

mprego 
dade 

es 

8.3/8iii. Empr
própria, emp
criação de em
incluindo mic
médias empr

de Investimento 
(PI) 

rego por conta 
reendedorismo e 
mpresas, 
cro, pequenas e 
resas inovadoras 
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em
pr

Objetivo Específico

umentar o número de 
mpresas criadas e as 
iciativas de criação do
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rópria 

o Tipologias 

paisagístico de á
elevado valor eco
criação de percu
espaços de visita
de postos de obs
vida selvagem, in
sinalética e de pa
informativos e int
ordenamento de 
criação de espaç
criação de hortas
respetivas estrutu
requalificação de
recreio fluvial, va
estruturas, plano
de descoberta e 
de valores natura
• Ações de qualif
conservação e re
espaços com ele
ecológico regiona
de requalificação
ações de renatur
recuperação de h
corretivas de situ
erosão, ações de
reestruturação e 
de orlas costeiras
margens ribeirinh
requalificação da
hidrográfica e de 
lagunares, requa
diques, ações de
de vegetação rip
de espaços tamp
proteção a espaç

o 

• Apoios à criaçã
emprego, com en
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criem emprego;
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orientação e aco
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de ações 

FED
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rsos e de 
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requalificação 
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Meta 2023 
Quadro 
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517 Não
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Objetivo Temá
(OT) 

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

ático Prioridade d

a 
e 
reza e 

9.1/9i. Inclusã
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promoção da
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(PI) 
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Objetivo Específico

eduzir a pobreza, a 
xclusão social e o 
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o Tipologias 

social, incluindo a
start-ups sociais;
• Promoção da cr
sistema de partilh
comuns/recursos
redes “económica
colaborativas/ pro
colaborativos; 
• Apoios à criaçã
ecossistemas loc
inovação e empre
a criação de spin
das instituições d
superior, reforçan
de articulação co
Universidades; 
• Promoção da co
interempresarial, 
aumento de dime
valor acrescentad
fileira; 
• Fomento do 
empreendedorism
a criação de novo
empregabilidade
• Projetos de dina
da empregabilida
social que articul
necessidades do
trabalho/ necessi
oportunidades 
para o desenvolv
local/necessidade
oportunidades de
social promovida
locais; 
• Abordagens inte
inclusão ativa, at
projetos de inova
experimentação s
animação territor
configurem respo
desafios previam
identificados, env
sociais sub-regio
• Ações promoçã
disseminação de

de ações 

FED

a promoção de 
 
riação de 
ha de custos 
s e a criação de 
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odutos 
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os modelos de 
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través de 
ação e 
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e experiencias 
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Meta 2023 
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80 Não
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OT10. Investir na
educação, na 
formação e na 
formação profiss
para a aquisição
competências e 
aprendizagem ao
longo da vida 

ático Prioridade d

9.4/9iv. Melh
serviços sust
grande qualid
comportáveis
cuidados de 
sociais de int

9.7/9a. Inves
e nas infraes
que contribua
desenvolvime
regional e loc
redução das 
de saúde, pa
da inclusão s
melhor acess
sociais, cultu
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dos serviços 
para os servi
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a 
o 
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prevenção do
escolar preco
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struturas sociais 
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social através de 
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m formais, não 
ormais para a 
no ensino e na 

M
es
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versificar a oferta de 

erviços e de respostas
ociais e de saúde 
rigidas a pessoas com
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mílias 
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obertura da oferta de 
quipamentos de 
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scolar no ensino básic
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de inovação soci
empreendedorism
capacitação de 
empreendedores
organizações de 
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e 

s 
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educacionais diri

s 

• Construção e ad
equipamentos co
conversão em cre
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reabilitação de cr

co 

• Ações de inform
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relativas às medi
dispositivos de p
abandono escola
promoção do suc
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FED
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m limitações; 
locais de 
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ática de estilos 
; 
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3.00
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e de saúde 
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Equipamentos 
sociais e de 
saúde apoiados 
(Nº) 
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s de realização 
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veis de 
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Objetivo Temá
(OT) 

 

 

ático Prioridade d

formação 
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formação pro
aquisição de 
a aprendizag
vida através 
desenvolvime
infraestrutura
formativas 
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gem ao longo da 
do 
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Se
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Su

 

Objetivo Específico

equalificar as 
fraestruturas do Ensin
rofissional e Pré-
scolar, Básico e 
ecundário e reforçar a
apacidades do Ensino
uperior 

o Tipologias 

dispositivos; 
• Ações de diagn
de risco de aband
insucesso e de a
socioeducativo a
crianças e jovens
abandono e insuc

no 

as 
 

• Investimentos e
requalificação e a
infraestruturas do
escolar, básico e

de ações 

FED

nóstico precoce 
dono e de 

apoio 
crescido às 
s em risco de 
cesso. 

em 
ampliação das 
o ensino pré-
e secundário 

21.0
0

PDCT AML 
(ITI) 
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Designação  M
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infraestruturas 
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s de realização 

Meta 2023 
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13.272 Sim

Página 29 de 
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xo A.5 - Elegibilidade

Objetivo Temático 
(OT) 

T5. Promover a 
daptação às 
terações climáticas e 
prevenção e gestão 

e riscos 

T6. Preservar e 
roteger o ambiente e 
romover a utilização 
iciente dos recursos 

s, montantes e indic

Prioridade de Inve

5.1/5i. Apoio ao inve
para a adaptação às
climáticas, incluindo
baseadas nos ecoss

5.2/5ii. Promoção de
investimentos para a
específicos, assegu
capacidade de resis
catástrofes e desenv
sistemas de gestão 
catástrofes 
(medidas identificad
respetivos planos de
e de proteção civil) 

6.1/6i. Investimento 
resíduos para satisf
requisitos do acervo
matéria de ambiente
satisfazer as necess
investimento que ex
requisitos, identifica
Estados-Membros 

 

cadores de realização

estimento (PI) Ob

estimento 
s alterações 

o abordagens 
sistemas 

Refor
de ad
altera
adoçã
medid
secto

e 
abordar riscos 
rar a 

stência às 
volver 
de 

das nos 
e emergência 

Refor
aos ri
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capac
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no setor dos 
fazer os 
o da União em 
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xcedam esses 
das pelos 

Valor
reduz
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aume
seleti

o e de resultado do P

bjetivo Específico 

rço das capacidades 
daptação às 
ações climáticas pela 
ão e articulação de 
das transversais, 

oriais e territoriais 

rço da gestão face 
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petiva de resiliência, 
citando as 
uições envolvidas 

rização dos resíduos, 
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sição em aterro, 
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va e a reciclagem 
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Capacidade 
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o  Meta 2023 
Q
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des 

30 
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ão Indica

Quadro de 
esempenho 

Desi
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adaptaç
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adeq
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Objetivo Tem
(OT) 

OT9. Promover 
inclusão social e
combater a pobr
a discriminação 
do PO ISE) 

xo A.6 - Elegibilidade

ático 
Prioridade d

a 
e 
reza e 
(EP3 

 
9.1/9i. Inclus
promoção da
oportunidade
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