
Candidatura: ID: 

Tendo presente os objectivos e os indicadores apontados para o Programa Operacional sobre a
Valorização Ambiental, considera-se: Ponderação

Muito reduzido (1) e Reduzido (2): candidatura com contributo muito/ reduzida para os objectivos e
indicadores do Programa. 1ou 2

Aceitável: candidatura evidencia algum contributo para os objectivos e indicadores do Programa. 3

Significativo: candidatura evidencia um contributo significativo para os objectivos (p. ex. tem incidência em
áreas sensíveis, de conservação, relevantes ou de protecção ambiental ou com reflexos na melhoria do
ambiente urbano) e indicadores do Programa (p. ex. o investimento é superior a 500.000 Euros).

4

Muito Significativo: além de preencher o requisito do ponto anterior, uma parte significativa do investimento
pode ser classificado de earmarking. 5

Tendo presente os Planos ou documentos estratégicos de referência: PDM; AL XXI; Plano de
Desenvolvimento Territorial (Subvenção Global - Contratualização); Planos de Acção (Provere), etc. Ponderação

Muito reduzido (1) e Reduzido (2): candidatura sem qualquer vínculo ou relação com os planos ou
documentos estratégicos referidos 1ou 2

Aceitável: evidencia pela existência de pareceres das entidades competentes (quando necessário) que a que
a candidatura está de acordo com as normas e os planos vigentes. 3

Significativo: além de preencher os requisitos do ponto anterior a candidatura tem enquadramento no Plano
de Desenvolvimento Territorial ou Plano de Acção 4

Muito significativo: além de preencher o requisito do ponto anterior a candidatura é enquadrada ou tem
contributo relevante para Plano específico ambiental (POOC; PO Parques Naturais, etc.) 5

Candidaturas aprovadas pelo promotor (por facilidade de acesso à informação considera-se,
fundamentalmente, as aprovadas no âmbito do PO Centro): Ponderação

Muito reduzido (1) e Reduzido (2): promotor não apresentou qualquer candidatura (nem ao actual QREN nem
no QCA III) 1ou 2

Aceitável: o promotor tem pelo menos 1 candidatura aprovada (QREN ou QCA III; no caso dos municípios
pelo menos 2 candidaturas no PO Centro-QREN); 3

Significativo: além de preencher o requisito do ponto anterior, o promotor tem pelo menos 1 candidatura
aprovada no Eixo Prioritário 4 - Protecção e Valorização Ambiental. 4

Muito Significativo: além de preencher os requisitos do ponto anterior, o promotor tem 2 ou mais candidaturas
aprovadas no Eixo Prioritário 4 - Protecção e Valorização Ambiental. 5

Levando em consideração a informação disponível e a apreciação da candidatura considera-se o grau
de inovação e de demonstração: Ponderação

Muito reduzido (1) e Reduzido (2): candidatura sem qualquer expressão ou impacto. 1ou 2

Aceitável: a candidatura apresenta soluções normais e adequadas para o tipo de intervenção em causa. 3

Significativo: a candidatura apresenta soluções significativamente inovadoras para o tipo de intervenção em
causa. 4

Muito significativo: a candidatura apresenta soluções com forte significado inovador para o tipo de intervenção
em causa, podendo funcionar como projecto de referência e de demonstração. 5

Envolvimento dos diferentes agentes relevantes na gestão da área territorial a intervencionar (número
de entidades que participam como parceiros ou beneficiários): Ponderação

Muito reduzido (1) e Reduzido (2): candidatura sem envolvimento de pelo menos um agente de âmbito
municipal. 1ou 2

Aceitável: candidatura envolvendo 1 agente de âmbito municipal / promotor de âmbito regional ou nacional. 3

Significativo: candidatura envolvendo pelo menos 2 agentes de âmbito municipal / promotor de âmbito
regional ou nacional 4

Muito significativo: candidatura apresentada por uma parceria que envolva agentes de vários municípios
(multimunicipal). 5

Âmbito territorial da candidatura: Ponderação

Muito reduzido (1) e Reduzido (2): candidatura sem expressão ou envolvimento de pelo menos um agente de
âmbito municipal. 1ou 2

Aceitável: candidatura incide em apenas 1 município cuja população do município não ultrapassa os 10.000
habitantes 3

Significativo: candidatura com incidência em mais do que 1 município (supra-.municipal) ou com incidência
em municípios cuja população ultrapasse os 10.000 habitantes. 4

Muito significativo: candidatura de âmbito regional. 5

Nível do impacto actual e futuro sobre a despesa pública: Ponderação

Muito reduzido (1) e Reduzido (2): candidatura com fortíssimo / forte impacto negativo sobre a despesa
pública. 1ou 2

Aceitável: levando em consideração os resultados esperados para a comunidade local, o tipo e as
características de intervenção candidata, não é espectável um impacto anómalo sobre a despesa pública que
decorra da concretização desta operação.

3

Significativo: a candidatura evidencia efeitos que poderão melhorar significativamente alguns desempenhos
com reflexos económicos (ambiental, eficiência energética, etc.). 4

Muito significativo: a candidatura evidencia efeitos que poderão melhorar muito significativamente alguns
desempenhos com reflexos económicos (ambiental, eficiência energética, etc.). 5

G - Nível do impacto actual e futuro sobre a despesa 
pública, resultantes da manutenção dos efeitos pretendidos 
com a execução das acções candidatas a co-financiamento, 

tendo em consideração a satisfação do interesse público

D - Grau de inovação e de demonstração das acções 
candidatas a cofinanciamento 

E - Nível de envolvimento dos diferentes agentes relevantes 
na gestão da área territorial a intervencionar, traduzido no 

número de entidades que participam como parceiros, 
contribuintes ou se revelem beneficiários das acções 

candidatas a co-financiamento

F - Âmbito territorial, com prioridade para projectos 
supramunicipais 

A - Contributo para os objectivos do PO, respectivos 
indicadores e categorização de despesa earmarking 

B - Acção prevista em Plano Sectorial ou Especial ou outro 
documento estratégico de enquadramento ambiental

MO = 0,10 A + 0,15 B + 0,15 C + 0,15 D + 0,20 E + 0,20 F + 0,05 G

C - Nível de complementaridade com acções co-financiadas 
por outros instrumentos de financiamento, nacionais e 

comunitários

Critérios de Selecção

Tipologia: 

Regulamento Específico Acções de valorização e Qalificação Ambiental
Eixo Prioritário 2 - Valorização do Espaço Regional

GRELHA DE AVALIAÇÃO DE MÉRITO DA OPERAÇÃO

Aviso nº: Centro - VQA-2014-26



Obj. gerais Obj. Específicos Indicadores Resultado
Valor de 

referência Meta 2010 Meta 2015 Ind. Realização Meta 2010 Meta 2015
Reabilitação e 

conservação da rede 
hidrográfica

Km de linhas de água 
intervencionados 82 (2006) 94      

(Vacumulado=94)
102.5 

(Vacumulado=196.5)
Nº projectos apoiados (em curso de 

água) 14 35

Áreas sensíveis reabilitadas (%) 20% 25% Nº intervenções apoiados 20 60

Nº entidades licenciadas pelo ICN 
com actividade nas áreas protegidas 
no âmbito do programa Turismo da 

Natureza (acréscimo %)

23 (2007) 10% 15%

Nº de centros de informação, 
interpretação a educação a 
melhorar/realizar nas áreas 

protegidas

3 8

População suplementar servida p/ 
sistemas abaste. água

Intervencionados

Km conduta de abastecimento de 
água 410 820

População suplementar servida p/ 
sistemas drenagem

esgotos intervencionados

km conduta de drenagem de águas 
residuais 570 1140

Prevenção e gestão de 
riscos naturais e 

tecnológicos

Nº projectos protecção (inundações, 
incêndios e outros)\\\324231

Indicadores apontados para o Programa Operacional sobre a Valorização Ambiental

Tabela 1 - Indicadores de realização física
Estudos/planos de avaliação, monitorização e qualificação ambiental nº
Redes e sistemas de informação ambiental nº
Acções de informação e sensibilização ambiental n.º
Construção/remodelação de centros de dados e unidades laboratoriais n.º
Criação/remodelação de estruturas de monitorização n.º
Infraestruturas e equipamentos para a reutilização de águas residuais tratadas n.º
Linhas de água intervencionadas m
Diques e açudes construídos n.º
Acções de valorização de zonas fluviais e albufeiras n.º

Tabela 2 - Indicadores de caracterização
Operações com incidência na qualidade do ar n.º
Operações com incidência no ruído nº
Operações com incidência na qualidade da água nº
Operações com incidência na qualidade do solo n.º
Operações com incidência no património natural n.º

Tabela 3 - Indicadores de resultado
População residente beneficiada n.º
População flutuante beneficiada nº
Território beneficiado Km2

Tabela referente a temas prioritários das operações (Fonte: Regulamento CE 1083/1828)

Código
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Anexos_Análise de Mérito AVQA

Contribuição para os objectivos e metas do Programa Operacional
A protecção e valorização ambiental, enquanto objectivo estratégico do POR Centro, tem como objectivo geral “proteger e valorizar os recursos naturais (rede hidrográfica, orla marítima, áreas de valia
ambiental classificadas) e minorar os efeitos de poluição existentes.”  
Além da gestão de recursos hídricos, onde se “incluem-se aqui obras de limpeza e regularização de cursos de água, prevenção da poluição em albufeiras e outros planos de água, etc..”, preconiza-se que a
valorização ambiental se concretize através dum conjunto de acções de que se destacam (Regulamento Específico):
- Requalificação ambiental e reabilitação do património natural;
- Acções de informação, sensibilização, educação e animação ambiental;
- Estudos e relatórios técnicos sobre temas directamente ligados à avaliação, monitorização e qualificação ambiental;
- Prevenção de acidentes de poluição dos principais focos poluidores associados a complexos industriais;
- Gestão de recursos hídricos – águas interiores;

Na tipologia de operações de requalificação ambiental, podem também incluir-se operações de qualificação urbana de pequenos aglomerados não abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 6.º do
Regulamento Específico “Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana” desde que as operações concorram para valorizar equipamentos, espaços públicos ou valores patrimoniais.

Os indicadores de realização e resultado do Eixo Prioritário são os apresentados na tabela seguinte:

72000

Acções de Valorização e Qualificação 
Ambiental

Acções de Valorização e Qualificação 
Ambiental

Acções de Valorização e Qualificação 
Ambiental

Protecção e 
valorização áreas 
sensíveis (rede 

natura, 
biodiversidade, orla 

costeira)

Protecção e valorização 
áreas sensíveis (rede 
natura, biodiversidade, 

orla costeira)

Ciclo urbano da água: 
redes água e saneamento 36000

Protecção do 
Ambiente e 

Protecção de 
Riscos

Turismo

Operação

Gestão dos resíduos domésticos e industriais

Gestão e distribuição de água (potável )

Tratamento de água (águas residuais )

Qualidade do ar

Prevenção e controlo integrados da poluição

Alterações climáticas: atenuação e adaptação

Reabilitação de instalações industriais e terrenos contaminados

Promoção dos recursos naturais

Protecção e desenvolvimento do património cultural

Outro tipo de assistência destinada a melhorar os serviços do turismo

Promoção da biodiversidade e protecção da natureza (incluindo rede NATURA 2000 )

Promoção de transportes urbanos limpos

Prevenção de riscos (incluindo a concepção e execução de planos e medidas destinados a 
prevenir e gerir os riscos naturais e tecnológicos )

Outras medidas de preservação do ambiente e prevenção de riscos



POPULAÇÃO RESIDENTE, POPULAÇÃO PRESENTE , FAMÍLIAS, ALOJAMENTOS E EDIFÍCIOS - CENTRO (NUTSIII E 
Fonte: RGP, 2011

Anuário Estatistico

km2

HM CONCELHOS 2003 2003

4
Centro 2 327 026  Centro 28.178,6 29
Baixo Vouga  390 707   Baixo Vouga 1.802,0 3
Águeda  47 817 Águeda 335,3 17
Albergaria-a-Velha  25 211 Albergaria-a-V 155,4 13
Anadia  29 142 Anadia 216,6 115
Aveiro  78 463 Aveiro 199,9 7
Estarreja  27 119 Estarreja 108,3 8
Ílhavo  38 563 Ílhavo 73,5 18
Mealhada  20 340 Mealhada 110,7 2
Murtosa  10 575 Murtosa 73,3 5
Oliveira do Bairro  23 028 Oliveira do Ba 87,3 5
Ovar  55 337 Ovar 147,4 6
Sever do Vouga  12 347 Sever do Voug 129,6 5
Vagos  22 765 Vagos 164,7 21
Baixo Mondego  332 153   Baixo Mondego 2.063,1 10
Cantanhede  36 574 Cantanhede 391,1 3
Coimbra  143 052 Coimbra 319,4 6
Condeixa-a-Nova  17 163 Condeixa-a-No 138,7 15
Figueira da Foz  62 124 Figueira da Fo 379,1 4
Mira  12 363 Mira 124,1 223
Montemor-o-Velho  26 214 Montemor-o-V 229,0 13
Penacova  15 489 Penacova 216,7 7
Soure  19 174 Soure 265,1 22
Pinhal Litoral  261 378   Pinhal Litoral 1.742,0 18
Batalha  15 837 Batalha 102,8 10
Leiria  127 468 Leiria 568,1 9
Marinha Grande  38 627 Marinha Grand 185,4 12
Pombal  55 183 Pombal 625,7 13
Porto de Mós  24 263 Porto de Mós 260,1 9
Pinhal Interior Norte  131 199   Pinhal Interior 2.616,6 19
Alvaiázere  7 283 Alvaiázere 160,4 12
Ansião  13 100 Ansião 176,2 26
Arganil  12 119 Arganil 332,8 7
Castanheira de Pêra  3 191 Castanheira d 66,8 34
Figueiró dos Vinhos  6 148 Figueiró dos V 173,6 12
Góis  4 257 Góis 263,3 43
Lousã  17 380 Lousã 138,4 8
Miranda do Corvo  13 100 Miranda do Co 126,4 12
Oliveira do Hospital  20 919 Oliveira do Ho 234,5 6
Pampilhosa da Serra  4 487 Pampilhosa da 396,5 14
Pedrógão Grande  3 916 Pedrógão Gra 128,7 3
Penela  5 980 Penela 134,8 67
Tábua  12 056 Tábua 199,8 16
Vila Nova de Poiares  7 263 Vila Nova de P 84,5 22
Dão-Lafões  278 015   Dão-Lafões 3.488,6 29
Aguiar da Beira  5 521 Aguiar da Beir 206,9 239
Carregal do Sal  9 830 Carregal do S 116,9 29
Castro Daire  15 382 Castro Daire 379,1 22
Mangualde  19 879 Mangualde 219,3 17
Mortágua  9 864 Mortágua 251,2 55
Nelas  14 002 Nelas 125,7 4
Oliveira de Frades  10 245 Oliveira de Fra 145,3 16
Penalva do Castelo  8 001 Penalva do Ca 134,2 27
Santa Comba Dão  11 661 Santa Comba 111,9 40
São Pedro do Sul  16 935 São Pedro do 349,0 29
Sátão  12 423 Sátão 201,9 58
Tondela  28 953 Tondela 371,2 25
Vila Nova de Paiva  5 174 Vila Nova de P 175,1 17
Viseu  99 593 Viseu 507,1 12
Vouzela  10 552 Vouzela 193,7 4
Pinhal Interior Sul  40 724   Pinhal Interior 1.902,9 67
Mação  7 383 Mação 400,0 5
Oleiros  5 702 Oleiros 469,8 31
Proença-a-Nova  8 263 Proença-a-No 395,2 31
Sertã  15 927 Sertã 446,6 121
Vila de Rei  3 449 Vila de Rei 191,4 18
Serra da Estrela  43 721   Serra da Estrel 867,8 16
Fornos de Algodres  4 991 Fornos de Alg 131,5 4
Gouveia  14 089 Gouveia 300,6 5
Seia  24 641 Seia 435,7 10
Beira Interior Norte  104 371   Beira Interior N 4.063,1 16
Almeida  7 210 Almeida 518,0 11
Celorico da Beira  7 695 Celorico da Be 247,2 3
Figueira de Castelo Ro  6 259 Figueira de Ca 508,6 9
Guarda  42 460 Guarda 712,1 6
Manteigas  3 471 Manteigas 122,0 3
Meda  5 163 Meda 286,1 20
Pinhel  9 615 Pinhel 484,5 102
Sabugal  12 544 Sabugal 823,1 19
Trancoso  9 954 Trancoso 361,5 10
Beira Interior Sul  74 861   Beira Interior S 3.738,2 3
Castelo Branco  56 033 Castelo Branc 1.440,1 1
Idanha-a-Nova  9 597 Idanha-a-Nova 1.412,7 9
Penamacor  5 652 Penamacor 555,5 18
Vila Velha de Ródão  3 579 Vila Velha de 329,9 4
Cova da Beira  87 747   Cova da Beira 1.374,9 16
Belmonte  6 805 Belmonte 118,8 17
Covilhã  51 770 Covilhã 555,6 5
Fundão  29 172 Fundão 700,5
Oeste  361 134   Oeste 2.214,8
Alcobaça  56 569 Alcobaça 406,5
Alenquer  42 362 Alenquer 304,6
Arruda dos Vinhos  13 408 Arruda dos Vin 77,7
Bombarral  13 148 Bombarral 91,3
Cadaval  14 238 Cadaval 174,2
Caldas da Rainha  51 645 Caldas da Rai 254,6
Lourinhã  25 719 Lourinhã 147,2
Nazaré  15 068 Nazaré 81,5
Óbidos  11 689 Óbidos 141,1
Peniche  27 630 Peniche 77,0
Sobral de Monte Agraç  10 158 Sobral de Mon 52,0
Torres Vedras  79 500 Torres Vedras 407,0
Médio Tejo  221 016   Médio Tejo 2.304,6
Abrantes  39 362 Abrantes 714,8
Alcanena  13 884 Alcanena 127,3
Constância  4 058 Constância 80,4
Entroncamento  20 201 Entroncament 13,7
Ferreira do Zêzere  8 647 Ferreira do Zê 189,0
Ourém  45 887 Ourém 416,2
Sardoal  3 948 Sardoal 92,1
Tomar  40 862 Tomar 350,8
Torres Novas  36 837 Torres Novas 270,7
Vila Nova da Barquinh  7 330 Vila Nova da B 49,6
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2011 (Dados 
preliminares)

População d

f

c

o

NUTS
Área Total Freguesias

Residente


