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Na sequência da segunda reunião da Comissão de Acompanhamento do 

Mais Centro - Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013 reali-

zada a 4 de Abril de 2008, na qual se completou a aprovação dos critérios 

de selecção dos projectos elegíveis ao programa nas suas diferentes áreas 

de intervenção, o PO entrou em pleno funcionamento, com todos os seus 

regulamentos em vigor. Visa-se com esta publicação dar a conhecer o Mais 

Centro a todos os interessados numa versão acabada e estabilizada, após a 

edição de uma primeira brochura numa fase onde ainda não existiam regu-

lamentos e de uma segunda onde apenas se indicavam os beneficiários 

destes últimos.

Na presente publicação, para além da apresentação dos beneficiários, in-

dica-se também o objectivo de cada regulamento e as tipologias dos investi-

mentos elegíveis. Pretende-se proporcionar uma leitura fácil e rápida do pro-

grama com vista à preparação de candidaturas por parte dos interessados, mas 

que não dispensa, obviamente, a consulta dos regulamentos propriamente 

ditos (disponíveis em www.maiscentro.qren.pt), tanto mais que estes podem 

sofrer alterações ao longo da vigência do programa. 

Chama-se ainda a atenção dos potenciais promotores para o facto de que a 

apresentação de candidaturas se efectua no quadro de concursos que abrem 

periodicamente para esse efeito, pelo que é necessário permanecerem atentos 

ao calendário destes concursos anunciado pela autoridade de gestão do 

programa.

Alfredo Marques

Presidente da Comissão Directiva do Mais Centro

Maio de 2008
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Eixos e Regulamentos - Quadro Geral
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EIXO 1
Competitividade, Inovação e Conhecimento
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Regulamentos
• Sistemas de Incentivos à Qualificação  
 e Internacionalização de PME

• Sistemas de Incentivos à Inovação

• Sistemas de Incentivos à Investigação
 e Desenvolvimento Tecnológico

Competitividade, Inovação e Conhecimento

10

11

12

• Sistemas de Apoio a Parques de Ciência  
 e Tecnologia e Incubadoras de Empresas  
 de Base Tecnológica 13

• Sistemas de Apoio a Áreas de 
 Acolhimento Empresarial e Logística 14

• Sistemas de Apoio a  Infra-estruturas  
 Científicas e Tecnológicas 15

• Promoção da Cultura Científica e 
  Tecnológica e Difusão do Conhecimento 16

• Economia Digital e Sociedade do 
  Conhecimento 17

• Energia 18

• Sistema de Incentivos a Acções 
  Colectivas 19
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SISTEMA DE INCENTIVOS À QUALIFICAÇÃO 
E INTERNACIONALIZAÇÃO DE PME 

EIXO I

OBJECTIVOS 

O SI Qualificação PME constitui um instrumento que tem por 
alvo específico as PME. O seu objectivo central é a promoção 
da competitividade desta categoria de empresas através do 
aumento da produtividade, da flexibilidade e da capacidade de 
resposta e presença activa no mercado global.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Propriedade Industrial – Formulação de pedidos de paten-
tes, modelos de utilidade e desenhos ou modelos, nacionais, 
no estrangeiro pela via directa nas administrações nacionais, 
comunitários, europeus e internacionais.

• Criação, Moda & Design – Criação de marcas, insígnias 
e colecções próprias e melhoria das capacidades de moda e 
design.

• Desenvolvimento e Engenharia de Produtos, Serviços e 
Processos – Melhoria das capacidades de desenvolvimento 
de produtos, processos e serviços, designadamente pela cria-
ção ou reforço das capacidades laboratoriais.

• Organização e Gestão e Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) - Introdução de novos modelos ou novas 
filosofias de organização do trabalho, reforço das capacidades 
de gestão, introdução de TIC, redesenho e melhorias de Layout, 
acções de Benchmarking.

• Qualidade – Certificação, no âmbito do Sistema Português 
da Qualidade (SPQ), de sistemas de gestão da qualidade, certi-
ficação de produtos e serviços com obtenção de marcas bem 
como a implementação de sistemas de gestão pela qualidade 
total.

• Ambiente – Investimentos associados a controlo de emissões, 
auditorias ambientais, gestão de resíduos, redução de ruído, 
gestão eficiente de água, introdução de tecnologias eco-efici-
entes, bem como certificação, no âmbito do SPQ, de sistemas 
de gestão ambiental, obtenção do rótulo ecológico, Sistema de 
Eco-Gestão e Auditoria (EMAS).

• Inovação – Investimentos associados à aquisição de serviços 
de consultoria e de apoio à inovação bem como à certificação, 
no âmbito do SPQ, de sistemas de gestão da investigação, 

desenvolvimento e inovação (IDI).

• Diversificação e Eficiência Energética – Aumento da 
eficiência energética e diversificação das fontes de energia 
com base na utilização de recursos renováveis.

• Economia Digital - Criação e ou adequação da infra-estrutura 
interna de suporte com vista à inserção da PME na Economia 
Digital e à melhoria dos modelos de negócios com base numa 
presença mais efectiva na economia digital, que permitam a 
concretização de processos de negócios desmaterializados 
com clientes e fornecedores através da utilização das TIC.

• Comercialização e Marketing – Reforço das capacidades 
de comercialização, marketing, distribuição e logística.

• Internacionalização – Conhecimento de mercados, desen-
volvimento e promoção internacional de marcas, prospecção, 
e presença em mercados internacionais, com exclusão da 
criação de redes de comercialização no exterior, e promoção e 
marketing internacional.

• Responsabilidade Social e Segurança e Saúde no Trabalho - 
investimentos de melhoria das condições de higiene, seguran-
ça e saúde no trabalho, bem como na certificação de sistemas 
de gestão da responsabilidade social, de sistemas de gestão 
da segurança alimentar, de sistemas de gestão de recursos 
humanos e de sistemas de gestão da segurança e saúde no 
trabalho, no âmbito do SPQ.

• Igualdade de Oportunidades – Definição e implementação 
de planos de igualdade com contributos efectivos para a con-
ciliação da vida profissional com a vida familiar, bem como a 
facilitação do mercado de trabalho inclusivo.

BENEFICIÁRIOS

• Micro e Pequenas Empresas

• No caso dos projectos conjuntos: entidades públicas com com-
petências especificas em políticas públicas dirigidas às PME, 
associações que com aquelas entidades tenham estabelecido 
parcerias para a prossecução de políticas públicas, associa-
ções empresariais e entidades do SCTN
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SISTEMA DE INCENTIVOS À INOVAÇÃO 

EIXO I 

OBJECTIVOS 

O Sistema de Incentivos à Inovação destina-se a promover a 
inovação do tecido empresarial, através do apoio à criação de 
micro e pequenas empresas qualificadas ou em novas áreas 
com potencial crescimento, bem como projectos que con-
tribuam para o reforço da cadeia de valor visando a  competi-
tividade internacional.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Produção de novos bens e serviços ou melhorias significa-
tivas da produção actual através da transferência e aplicação 
de conhecimento.

• Adopção de novos, ou significativamente melhorados, pro-
cessos ou métodos de fabrico, de logística e distribuição, bem 
como métodos organizacionais ou de marketing.

• Expansão de capacidades de produção em actividades de 
alto conteúdo tecnológico ou com procuras internacionais 
dinâmicas.

• Criação de empresas e actividades nos primeiros anos de 
desenvolvimento, dotadas de recursos qualificados ou que de-
senvolvam actividades em sectores com fortes dinâmicas de 
crescimento, incluindo as resultantes do empreendedorismo 
feminino ou de empreendedorismo jovem.

• Investimentos de criação, modernização, racionalização ou 
reestruturação de empresas, quando estiverem presentes pro-
jectos enquadrados em Estratégias de Eficiência Colectiva ou 
investimentos de interesse estratégico para a economia nacio-
nal ou para determinadas regiões.

BENEFICIÁRIOS

• Micro e Pequenas Empresas
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SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

EIXO I 

OBJECTIVOS 

O Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  tem por objectivo central intensificar 
o esforço regional de I&DT para a criação de novos conheci-
mentos com vista ao aumento da competitividade das empre-
sas, promovendo a articulação entre estas e as entidades do 
Sistema Científico e Tecnológico.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

a) I&DT Empresas

• Projectos compreendendo actividades de investigação industrial 
e/ou de desenvolvimento experimental, conducentes à criação 
de novos produtos, processos ou sistemas ou à introdução de 
melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas 
existentes, de acordo com as seguintes modalidades:

• Projectos Individuais realizados por uma empresa.

• Projectos em Co-promoção realizados em parceria entre 
empresas ou entre estas e entidades do SCT.

• Projectos Mobilizadores de capacidades e competências 
científicas e tecnológicas, com elevado conteúdo tecnológico 
e de inovação.

• Vale I&DT, concedido a PME para aquisição de serviços de 
I&DT a entidades do SCT qualificadas para o efeito, através da 
atribuição de um crédito junto destes organismos.

b) I&DT Colectiva

• Projectos de I&DT promovidos por associações empresariais 
que resultam da identificação de problemas e necessidades de 

I&DT partilhados por um conjunto significativo de empresas, 
designadamente ao nível de um determinado sector, cluster, 
pólo de competitividade e tecnologia ou região. 

c) Criação e Reforço de Competências Internas de I&DT

• Núcleos de I&DT promovidos por empresas PME, visando  
criar  nas empresas de forma sustentada competências inter-
nas de I&DT e de gestão da inovação.

• Centros de I&DT promovidos por empresas que já desen-
volvem de forma contínua e estruturada actividades de I&DT, 
visando o aumento do esforço de I&DT para além das linhas 
de investigação quotidianas normais da empresa.

d)Valorização de I&DT

• Projectos Demonstradores promovidos por empresas que, 
partindo de actividades de I&D concluídas com sucesso, visam 
a divulgação e demonstração a nível nacional ou internacional 
de novas tecnologias sob a forma de novos produtos, processos 
ou serviços inovadores, no sentido de evidenciar as vantagens 
económicas e técnicas das novas soluções.

BENEFICIÁRIOS

• Micro e Pequenas Empresas

• Entidades do Sistema Científico e Tecnológico - apenas en-
quanto entidades subcontratadas ou participantes em consór-
cios liderados por empresas

• Associações empresariais (no caso de projectos de I&DT 
Colectiva)



13

SISTEMA DE APOIO A PARQUES DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INCUBADORAS 
DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

EIXO I 

OBJECTIVOS 

O Sistema de Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e In-
cubadoras de Empresas de Base Tecnológica visa criar, pro-
mover, consolidar ou expandir infra-estruturas de acolhimento 
e apoio/valorização económico-social de actividades de Ciên-
cia e Tecnologia (C&T), estimular relações institucionais entre 
empresas, unidades de I&D e instituições de ensino superior, 
promover processos de transferência de tecnologia entre en-
tidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) 
e o tecido produtivo e promover a valorização económica e 
social da C&T e o empreendedorismo de base científica e/ou 
tecnológica.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Infra-estruturas físicas de Parques de Ciência e Tecnologia 
(PCT): Projectos de criação, consolidação, expansão ou 
requalificação de PCT. 

• Infra-estruturas físicas de Incubação de Empresas de Base 
Tecnológica: Projectos de criação, consolidação, expansão ou 
requalificação de Incubadoras de empresas de base tecnológica 
(IEBT).

• Empreendedorismo Tecnológico: Projectos estruturados de 
promoção de novas empresas de base tecnológica.

• Serviços Partilhados: Reforço da capacidade de gestão e 
serviços partilhados no âmbito de PCT e IEBT, visando a ca-
pacitação e o reforço do potencial humano e a disponibilização 
de uma oferta de serviços optimizados.

BENEFICIÁRIOS

• Entidades sem fins lucrativos do SCTN (públicas ou privadas), 
ou entidades por elas participadas

• Outras entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que 
tenham como objectivo a promoção do empreendedorismo de 
base científica e/ou tecnológica

• Business Inovation Centers
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SISTEMA DE APOIO A ÁREAS DE 
ACOLHIMENTO EMPRESARIAL E LOGÍSTICA 

EIXO I 

OBJECTIVOS 

O Sistema de Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística visa a criação, requalificação e reconversão de áreas 
de acolhimento empresarial, elevando a sua qualidade e quali-
ficação, racionalizando e dando coerência à rede regional e lo-
cal deste tipo de espaços, bem como o apoio à gestão destas 
plataformas, nomeadamente no que respeita à oferta de serviços 
partilhados e, ainda, a promoção do empreendedorismo local.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

a.Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE):

• Infra-estruturas físicas: Projectos de infra-estruturas físicas 
de criação, expansão, qualificação e reconversão de AAE (edifí-
cios e instalações, infra-estruturas físicas de uso colectivo tais 
como infra-estruturas viárias, de telecomunicações, de banda 
larga, de distribuição de água e energia, de recolha de resídu-
os e efluentes e outras tecnicamente necessárias).

• Empreendedorismo: Projectos estruturados de promoção de 
novas empresas.

• Serviços Partilhados e Acções de Divulgação: Projectos que 
visem o reforço da capacidade de gestão e serviços partilhados 

no âmbito de AAE.

b.Intervenções na rede logística de 2.º nível: 

• Implementação ou reordenamento de áreas de actividade 
logística de 2º nível (não inseridas na rede nacional logística), 
envolvendo infra-estruturas físicas de criação, expansão, qualifi-
cação e reconversão de da rede logística de 2º nível.

BENEFICIÁRIOS

• Associações Empresariais

• Municípios e Associações de Municípios e Áreas Metropoli-
tanas 

• Sociedades gestoras de capitais maioritariamente públicos, 
vocacionadas para actividades de criação, gestão e dinamiza-
ção de áreas de acolhimento empresarial

• Outras entidades, sem fins lucrativos, vocacionadas para activi-
dades de criação, gestão e dinamização de áreas de acolhi-
mento empresarial
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SISTEMA DE APOIO A INFRA-ESTRUTURAS 
CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

EIXO I 

OBJECTIVOS 

O regulamento do Sistema de Apoio a Infra-estruturas Científicas 
e Tecnológicas visa consolidar e qualificar a oferta de tecnolo-
gias, serviços e produtos de base tecnológica.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

a.Infra-estruturas Tecnológicas:

• Infra-estruturas físicas e equipamentos: Projectos de expansão 
ou requalificação de infra-estruturas tecnológicas já existentes, 
podendo ainda ser considerados com carácter excepcional infra-
-estruturas físicas a desenvolver, em particular, no quadro de 
novas CTT, CT, INT e CEDP. 

• Racionalização da Rede de Infra-estruturas Tecnológicas: 
Projectos de racionalização da rede nacional ou das redes 
regionais de Infra-estruturas Tecnológicas, com impacto signifi-
cativo no aumento da eficiência na utilização de recursos e 
competências já existentes, promovendo a consolidação de 
Infra-estruturas Tecnológicas com massa crítica, combatendo 
a pulverização e a duplicação de entidades com objectivos 
sobrepostos e, ainda, promovendo a inserção das Infra-estru-
turas Tecnológicas em redes internacionais. Incluem-se nesta 
tipologia projectos de fusão e de criação de redes institucionais 
com Parques de Ciência e Tecnologia, Áreas de Acolhimento 
Empresarial e englobando ainda parceiros internacionais.

b.Infra-estruturas científicas: 

• Construção e equipamento de novas instalações.

• Adaptação, renovação, actualização e expansão de equipa-
mentos científicos e respectivas infra-estruturas de instituições 
científicas e tecnológicas.

• Remodelação ou adaptação de infra-estruturas da ciência 
com o objectivo de promoção das condições de segurança e 
da eficiência energética.

c.Plano Tecnológico da Educação: 

• Projectos de infra-estruturas de redes e equipamentos tecnológi-
cos.

• Projectos de desenvolvimento de plataformas e serviços 
tecnológicos para a Educação.

BENEFICIÁRIOS

Infra-estruturas Tecnológicas: 

• Pessoas colectivas sem fins lucrativos do SCTN (públicas ou 
privadas), ou consórcios de entidades por elas participadas

• Entidades sem fins lucrativos e com personalidade jurídica 
internacional vocacionadas para actividades de I&DT

• Entidades da Administração Pública Central do Ministério da 
Educação, no âmbito do Plano Tecnológico da Educação

Infra-estruturas científicas:

• Instituições do ensino superior e entidades por elas criadas

• Instituições públicas com actividades de I&D

• Laboratórios do Estado e outros serviços públicos vocaciona-
dos para actividades de I&D

• Instituições privadas sem fins lucrativos que tenham como 
objectivo principal actividades de I&D

• Entidades sem fins lucrativos com personalidade jurídica in-
ternacional vocacionadas para actividades I&D
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PROMOÇÃO DA CULTURA CIENTÍFICA 
E TECNOLÓGICA E DIFUSÃO 
DO CONHECIMENTO

EIXO I 

OBJECTIVOS 

O regulamento de Promoção da Cultura Científica e Tecnológica 
e Difusão do Conhecimento tem como objectivo a promoção 
da cultura científica e tecnológica, a disseminação e difusão 
do conhecimento bem como a consolidação e alargamento 
de infra-estruturas e equipamentos de divulgação e animação 
científica e tecnológica.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Projectos de criação e requalificação de infra-estruturas e equi-
pamentos de divulgação e animação científica e tecnológica, no-
meadamente no âmbito da rede de Centros de Ciência Viva.

• Projectos de divulgação e promoção científica e tecnológica 
(incluindo a vertente ambiental) e produção de recursos e 
conteúdos para esse efeito (por via da criação de contextos 
adequados de colaboração entre instituições científicas, em-
presas, autarquias, escolas e outras instituições da sociedade 
civil).

BENEFICIÁRIOS

• Municípios e suas associações e áreas metropolitanas

• Fundações que desenvolvam actividades científicas e tecnológicas

• Associações Empresariais, Centros Tecnológicos, Parques 
de Ciência e Tecnologia e outras instituições privadas sem fins 
lucrativos que promovam ou desenvolvam actividades científicas 
e tecnológicas

• Entidades públicas e privadas sem fins lucrativos vocaciona-
das para actividades de divulgação científica e tecnológica

• Instituições de ensino de diferentes graus, incluindo do ensino 
superior, seus institutos e Centros de I&D
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ECONOMIA DIGITAL E SOCIEDADE 
DO CONHECIMENTO

EIXO I

OBJECTIVOS 

O regulamento da Economia Digital e Sociedade do Conheci-
mento visa criar condições para a generalização do acesso à 
INTERNET e para a produção de conteúdos on-line por forma 
a permitir a prossecução dos objectivos definidos no âmbito 
das políticas públicas nacionais para as áreas da Sociedade 
da Informação e do Conhecimento, contribuindo para a com-
petitividade e afirmação das regiões portuguesas.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Projectos de sensibilização, massificação e dinamização da 
utilização da Internet em Banda Larga em espaços de acesso 
públicos que reúnam as condições para o efeito.

• Projectos ao nível dos conteúdos e plataformas de massifica-
ção e dinamização da Internet em Banda Larga de Alta Veloci-
dade nos estabelecimentos de educação e ensino, no âmbito 
do Plano Tecnológico da Educação.

• Projectos que visem integrarem as TIC nos processos de 
ensino e aprendizagem, no âmbito do Plano Tecnológico da 
Educação.

• Projectos de promoção da literacia digital, em particular os 
projectos baseados em relações de proximidade com grupos 
info-excluídos. 

• Projectos de expansão da rede de espaços Internet.

• Projectos de apoio à dinamização de novos serviços de 
carácter comunitário.

• Projectos de criação e digitalização de conteúdos temáticos 
e desenvolvimento de conteúdos e aplicações científicas, edu-
cativas e culturais.

• Projectos de desenvolvimento de conteúdos e aplicações dirigi-
dos ao melhoramento de processos e eficiência interna.

• Projectos de criação e desenvolvimento de conteúdos e apli-
cações dirigidas a cidadãos com necessidades especiais.

• Infra-estruturas de Banda Larga em áreas onde o “mercado” não 
encontre condições operacionais de disponibilização destes 
serviços, por questões de limiares demográficos.

BENEFICIÁRIOS

• Entidades da Administração Pública Central

• Entidades da Administração Pública Local do Continente e 
suas Associações

• Áreas metropolitanas

• Empresas públicas municipais, inter-municipais e metropoli-
tanas e Serviços Municipalizados

• Instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, que pro-
movam ou desenvolvam actividades educativas, sociais, culturais, 
científicas ou tecnológicas

• Sociedades, agências ou consórcios de desenvolvimento nacio-
nal, regional e local com capitais maioritariamente públicos
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ENERGIA

EIXO I 

OBJECTIVOS 

O regulamento da Energia visa a criação de um quadro ener-
gético regional inovador, (pautado por critérios e práticas es-
truturantes de eficiência energética, de uso generalizado de 
energias renováveis, de conversão ou utilização descentraliza-
da e de intensificação da penetração de vectores energéticos 
de menor impacto ambiental no quadro do cumprimento das 
metas da União Europeia para 2020) e a promoção de uma 
estratégia coerente e consistente de gestão da procura ener-
gética por parte das actividades, de estímulo às operações 
que se orientem para a prossecução dos objectivos últimos de 
eficiência energética, de valorização das energias endógenas 
e de redução das emissões de gases de efeito de estufa.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

a.Projectos de investimentos em Unidades Autónomas de Gás 
(UGA´s) inseridas no âmbito do sistema de abastecimento de 
gás natural, bem como investimentos em ramais de ligação 
à rede eléctrica de locais de produção de electricidade, com 
base em fontes renováveis.

b.Iniciativas-piloto inovadoras de produção (através de fontes 
renováveis) e de utilização racional de energia, envolvendo, 
nomeadamente, o apoio ao desenvolvimento de programas de 
acção e projectos-piloto de:

• Utilização racional de energia e da eficiência energético-ambien-
tal em equipamentos colectivos sociais existentes, bem como 
em edifícios de habitação social existentes, através da utiliza-
ção de água quente solar para produção de águas quentes 
sanitárias.

• Valorização do potencial energético local e regional, que visem 
a promoção das energias renováveis e da eficiência energética, 

incluindo, por exemplo, a concepção e implementação de ex-
periências-piloto de produção de energias renováveis com 
carácter demonstrador.

• Estruturação e dinamização de uma rede de centros de recursos 
partilhados ao nível intermunicipal no domínio da análise da 
utilização racional de energia e, em particular, do desempenho 
energético de edifícios.

• Definição e dinamização de Planos de Informação e de Comuni-
cação para a promoção e valorização sustentável e utilização 
racional de energia ao nível das NUTS II.

BENEFICIÁRIOS

• Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolita-
nas

• Empresas Públicas municipais, intermunicipais e metropolitanas 
e Serviços Municipalizados

• Organismos da Administração Pública Central directa ou in-
directa

• Outras entidades públicas

• Pessoas colectivas de direito privado sem fins lucrativos 

• Empresas concessionárias do transporte e distribuição de 
gás natural e electricidade



19

SISTEMA DE APOIO 
A ACÇÕES COLECTIVAS

EIXO I 

OBJECTIVOS 

O regulamento do Sistema de Apoio a Acções Colectivas visa 
complementar os sistemas de incentivos directamente orienta-
dos para as empresas, potenciando os seus resultados com a 
criação de condições envolventes, com particular relevo para 
os factores imateriais da competitividade de natureza colecti-
va, que se materializem no provisionamento de bens públicos, 
visando a obtenção de ganhos sociais e a indução de efeitos 
de arrastamento na economia.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Actividades de promoção, divulgação e imagem internacio-
nais dos sectores, regiões e actividades com relevância para 
a economia nacional.

• Informação, observação e vigilância prospectiva e estraté-
gica, incluindo ferramentas de diagnóstico e de avaliação de 
empresas.

• Criação e dinamização de redes de suporte às empresas e 
empreendedores.

• Sensibilização para factores críticos da competitividade e 
para o espírito empresarial.

• Estudos de novos mercados, tecnologias e oportunidades de 
inovação.

• Actividades de animação, coordenação e gestão da parceria, 
no âmbito de Estratégias de Eficiência Colectiva.

BENEFICIÁRIOS

• Entidades públicas com competências específicas em políti-
cas públicas no domínio empresarial e associações que com 
aquelas entidades tenham estabelecido parcerias para a 
prossecução de políticas públicas

• Associações empresariais 

• Entidades do Sistema Científico e Tecnológico 
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EIXO 2
Desenvolvimento das Cidades 
e dos Sistemas Urbanos



21

Regulamentos
• Parcerias para a Regeneração    
 Urbana

• Redes Urbanas para 
 a Competitividade e Inovação

• Mobilidade Territorial

22

23

24



22

PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO 
URBANA

EIXO 2 

OBJECTIVOS 

O regulamento “Parcerias para a Regeneração Urbana” visa 
promover processos estruturados e formais de cooperação 
entre entidades que se propõem elaborar e implementar um 
Programa de Acção comum de regeneração de uma área 
específica de uma dada cidade ou centro urbano, tendo por 
objectivos qualificar e integrar os distintos espaços de cada 
cidade, fortalecer e diferenciar o capital humano, institucional, 
cultural e económico de cada cidade, qualificar e intensificar 
a integração da cidade na região envolvente e inovar nas 
soluções para a qualificação urbana. São ainda enquadráveis 
operações individuais para aglomerados urbanos no âmbito da 
estratégia de qualificação dos pequenos centros com potencial 
estruturante do território regional.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Qualificação do espaço público e do ambiente urbano: moder-
nização das infra-estruturas urbanas; melhoria do ambiente ur-
bano; melhoria da acessibilidade e mobilidade; equipamentos 
colectivos de identidade e referência urbana; recuperação e 
qualificação do espaço público; melhoria da qualidade visual da 
paisagem urbana; promoção da multifuncionalidade dos espaços 
urbanos; criação de estruturas de gestão e manutenção do es-
paço público; apoio técnico aos moradores para auto-reabilitação 
dos edifícios e habitações; e desenvolvimento de tecnologias e 
processos de planeamento urbano participado.

• Desenvolvimento económico: recuperação de edifícios e 
espaços para a instalação de novas actividades económicas; 
apoio a iniciativas económicas das populações locais; desen-
volvimento de novas oportunidades de qualificação, de auto-
emprego e de empreendedorismo, em que se privilegia a explora-
ção do potencial das TIC.

• Desenvolvimento social: qualificação e modernização dos ser-
viços de interesse colectivo para a população ou as empresas; 
criação/remodelação de equipamentos e de serviços de proxi-
midade; dinamização de actividades recreativas e desportivas; 
melhoria de competências e da inserção no mercado de trabalho; 
acções de conciliação da vida familiar com a vida profissional; 

prevenção da toxicodependência, da delinquência e de com-
portamentos anti-sociais.

• Desenvolvimento cultural: recuperação e valorização do 
património cultural; criação e dinamização de equipamentos 
culturais; qualificação e modernização de serviços culturais 
vocacionados para a educação artística e a fruição cultural; 
dinamização das actividades culturais.

• Acções associadas à animação da Parceria Local e à dinamiza-
ção do Programa de Acção e sua divulgação, com um limite de 
10% do montante global de investimento.

BENEFICIÁRIOS

• Autarquias locais e suas associações

• Serviços da Administração Central 

• Outras entidades públicas 

• Empresas públicas

• Associações empresariais

• Empresas privadas no quadro de parcerias público-privado 
(PPP) lideradas por entidades públicas ou no quadro do regime 
de auxílios de Estado

• Instituições de ensino e formação profissional 

• Centros de I&D

• Organizações não governamentais

• Fundações e associações sem fins lucrativos que subscrevam o 
Protocolo de Parceria Local
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REDES URBANAS PARA 
A COMPETITIVIDADE E A INOVAÇÃO

EIXO 2 

OBJECTIVOS 

O regulamento “Redes Urbanas para a Competitividade e a 
Inovação” visa estimular um processo estruturado de coopera-
ção entre municípios, entidades públicas e entidades privadas 
que se propõem elaborar e implementar em comum um Programa 
Estratégico de desenvolvimento urbano centrado nos factores 
territoriais de competitividade e inovação, tendo por objectivos 
qualificar e integrar os distintos espaços de cada cidade, for-
talecer e diferenciar o capital humano, institucional, cultural e 
económico de cada cidade, qualificar e intensificar a integra-
ção da cidade na região envolvente, inovar nas soluções para 
a qualificação urbana.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

Só podem ser apoiadas operações inseridas em Programas 
Estratégicos correspondentes a estratégias de: cooperação 
inter-urbana para exploração das potencialidades e vocações 
temáticas das cidades, consolidação de dinâmicas colectivas 
de desenvolvimento urbano e inserção da cidade em redes 
internacionais.

Um Programa Estratégico deve incluir operações - projectos 
ou grupos coerentes de projectos - relativas, nomeadamente 
a:

• Animação da rede de cidades (fórum de cooperação, conferên-
cias, sítio web).

• Lançamento de estruturas de cooperação interurbana, nomeada-
mente parcerias operacionais para projectos específicos, agên-
cias de desenvolvimento, centros para promoção das com-
petências específicas das cidades, incluindo serviços de apoio 
aos actores económicos, culturais e sociais.

• Estabelecimento de redes entre equipamentos públicos: pro-
gramação, especialização de serviços, partilha de recursos, 
criação de estruturas de gestão em comum.

• Desenvolvimento de comunidades de utilização avançada de 
tecnologias de informação e comunicação, incluindo a criação 
das respectivas infra-estruturas como suporte a aplicações, 
serviços e conteúdos inovadores que promovam novos mode-
los competitivos, novos modelos de aprendizagem e a inclusão 
na sociedade da informação e do conhecimento.

• Parcerias entre instituições de ensino superior e instituições 
de I&D, juntamente com outros parceiros, empresariais e institu-
cionais, no sentido de promover a capacidade criativa e inova-

dora do tecido económico e social e de dinamizar a introdução 
da inovação nos serviços e funções urbanas.

• Organização de eventos de projecção internacional.

• Marketing urbano, incluindo comunicação e imagem do cidade/
rede de cidades, participação em redes internacionais, estruturas 
de prospecção exterior e divulgação de oportunidades de inves-
timento.

• Criação de espaços, centros comunitários e equipamentos 
– em particular para acolhimento de pessoas (estudantes, in-
vestigadores estrangeiros, recursos humanos qualificados e pro-
fissionais criativos) ou de novas actividades e serviços (culturais, 
económicos, educacionais e de inclusão) - que contribuam para a 
diferenciação e a internacionalização das cidades.

• Investimentos necessários à viabilização da estratégia temática 
de cooperação, incluindo a construção de equipamentos colecti-
vos e a recuperação e valorização de elementos do património 
histórico e cultural.

• Reforço e sustentabilidade dos fluxos de pessoas e bens, inclu-
indo as condições de acessibilidade, entre os diversos nós da 
rede de cidades.

BENEFICIÁRIOS

• Autarquias locais e suas associações

• Serviços da Administração Central

• Outras entidades públicas

• Empresas privadas no quadro de parcerias público-privadas 
(PPP) lideradas por entidades públicas

• Associações empresariais

• Instituições de ensino superior e Centros de I&D 

• Organizações Não Governamentais 

• Fundações e associações sem fins lucrativos e outros actores 
urbanos que subscrevam o “Pacto para a Competitividade e a 
Inovação Urbanas”
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MOBILIDADE TERRITORIAL

EIXO 2 

OBJECTIVOS 

O regulamento “Mobilidade Territorial”  abrange as operações 
relativas a acessibilidades e transportes nacionais, regionais, 
locais e urbanos que concorram para melhorar a circulação 
de pessoas e de mercadorias, promover a coesão territorial, 
qualificar e integrar os espaços regionais, reforçar a competi-
tividade empresarial e a articulação urbana. As operações a 
apoiar têm como finalidade alcançar os seguintes objectivos:

• Melhorar a mobilidade, as acessibilidades e os transportes 
regionais sobretudo às áreas mais periféricas, aos centros urba-
nos e a outros locais estratégicos regionais.

• Melhorar a mobilidade urbana e o descongestionamento das 
cidades e das suas periferias.

• Melhorar a conectividade interna e externa e aumentar a 
qualificação, ordenamento e coesão do território.

• Promover a articulação entre diferentes redes e apoiar o desen-
volvimento de modos e meios de transporte mais sustentáveis, 
tanto em áreas urbanas como rurais.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

Redes e sistemas urbanos de mobilidade: 

• Variantes a centros urbanos que contribuam para o reorde-
namento dos diferentes níveis da rede viária.

• Centros coordenadores de transporte e parques de estacio-
namento, sobretudo os periféricos ou os integrados em opera-
ções de requalificação urbana que favoreçam a intermodali-
dade, a libertação de espaço público para modos de transporte 
mais sustentáveis ou a melhoria da acessibilidade aos trans-
portes público.

• Sistemas ferroviários ligeiros (metro).

• Promoção da mobilidade sustentável e de modos alternativos 
de transporte (redes de ecopistas, ciclovias, pedonal, acessi-
bilidade a pessoas com mobilidade reduzida, etc.), incluindo, 
por exemplo, a criação de corredores próprios uni ou multi-
modais.

• Promoção da oferta de soluções inovadoras de transporte 
colectivo e micrologística em meio urbano.

• Intervenção que visem promover a segurança e reduzir a sinis-
tralidade rodoviária intraurbana, designadamente, no que res-
peita a peões e bicicletas.

• Protecção contra o ruído gerado na rede rodoviária em meio 
urbano e suburbano.

• Sistemas de controlo de tráfego rodoviário e de passageiros, 
sistemas inteligentes de apoio à exploração e de informação 
aos condutores e passageiros.

• Renovação de material de transporte, com vista à melhoria 
da eficiência energética das frotas das empresas municipais e 
serviços municipalizados de transporte de passageiros. 10% 
do montante global de investimento.

BENEFICIÁRIOS

• Câmaras Municipais, Associações de Municípios, Empresas 
municipais e intermunicipais, públicas ou com capitais maiori-
tariamente públicos

• Operadores de Transporte Público de passageiros

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e 
outros Organismos da Administração Pública, empresas ou 
associações de empresas públicas ou com capitais públicos, 
que operem na área da segurança rodoviária, dos transportes 
e acessibilidades, ou da logística
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EIXO 3
Consolidação e Qualificação 
dos Espaços Sub-Regionais
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SAÚDE

EIXO 3 

OBJECTIVOS 

O regulamento “Saúde” visa definir normas orientadoras so-
bre o modo de acesso a infra-estruturas e equipamentos de 
saúde, tendo por objectivo prevenir a doença e promover uma 
melhoria nas condições de saúde das pessoas, mas também 
garantir maior equidade, por parte dos cidadãos, no acesso 
aos cuidados de saúde.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

São elegíveis os seguintes tipos de unidades de saúde:

• Unidades hospitalares – reforço da diferenciação e comple-
mentaridade de Serviços.

• Unidades da rede de urgência e emergência.

• Unidades de cuidados primários e de saúde pública, incluindo 
unidades de saúde familiar e centros de saúde.

• São, ainda, elegíveis alguns estudos estratégicos que se revele 
indispensável desenvolver.

BENEFICIÁRIOS

• Hospitais e outras instituições do Serviço Nacional de Saúde, 
cuja actividade técnica se integre na prestação de cuidados 
de saúde

• Outros organismos do Ministério da Saúde, designadamente 
Administrações Regionais de Saúde

• Instituto Nacional de Emergência Médica (no caso de opera-
ções da área da emergência médica)

• Outras entidades públicas mediante acordo estabelecido com 
organismos do Ministério da Saúde
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REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR 
DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
E DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

EIXO 3

OBJECTIVOS 

Este regulamento visa a requalificação e modernização do 
Parque Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação 
Pré-Escolar, promovendo a utilização de edifícios escolares 
dotados de elevada qualidade arquitectónica e funcional que 
possibilitem um eficaz reordenamento da rede educativa e 
contribuam para a melhoria da qualidade das aprendizagens 
dos alunos, tendo como objectivos centrais: 

• Construção/ampliação/requalificação de escolas básicas que 
integrem, preferencialmente, o 1.º Ciclo e a Educação Pré-Esco-
lar, na perspectiva da criação de Centros Escolares.

• Eliminação de todos os regimes de funcionamento duplos.

• Progressiva suspensão do funcionamento das Escolas do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico de reduzidas dimensões, designada-
mente as escolas com menos de 20 alunos.

• Eliminação de todos os edifícios de construção precária, nome-
adamente pavilhões pré-fabricados.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

a) Construção de raiz de novos Centros Escolares, integrando 
preferencialmente o 1.º Ciclo e a Educação Pré-Escolar.

b) Ampliação/requalificação das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, já 
existentes.

BENEFICIÁRIOS

Municípios, cuja Carta Educativa se encontre devidamente ho-
mologada pelo Ministério da Educação.



30

PATRIMÓNIO CULTURAL

EIXO 3 

OBJECTIVOS 

O regulamento “Património Cultural” visa a melhoria das condições 
de salvaguarda, valorização e de animação do património cultural 
(imóvel, móvel, imaterial e oral) numa perspectiva de transmissão 
para o futuro dos bens culturais, de forma a manter a sua existên-
cia e assegurar a sua fruição com respeito pela sua identidade 
específica, nela considerando os valores de originalidade alia-
dos aos da respectiva integridade patrimonial.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Conservação, restauro, valorização ou reabilitação de monu-
mentos, conjuntos e sítios arqueológicos, classificados ou vias 
de classificação nos termos legais em vigor, associáveis ou 
não a um território envolvente específico.

• Criação de centros interpretativos de património cultural e 
criação, remodelação e instalação de serviços de apoio ao 
visitante.

• Criação, remodelação, ampliação, recuperação, modernização 
e beneficiação de instalações, imóveis e espaços envolventes 
de museus que integram a Rede Portuguesa de Museus ou a 
eles afectos, bem como a instalação ou requalificação de ex-
posições permanentes e temporárias dos museus integrados 
na Rede Portuguesa de Museus.

• Realização de programas de animação do património cultural, 
criação de circuitos ou roteiros de património associados a redes 
de cooperação e organização de bens patrimoniais culturais 
em rede.

• Valorização, sensibilização, divulgação e promoção do património 
cultural móvel, imóvel, imaterial e oral que contribuam para o acrésci-
mo de públicos.

• Inventariação, investigação e divulgação dos patrimónios 
rural, fluvio-marítimo e edificado vernacular, bem como do 
«saber-fazer» antigo dos artesãos, das artes tradicionais, da 
literatura oral, da medicina popular, nos domínios etnográfico 
e antropológico, e levantamento de expressões culturais tradi-

cionais imateriais individuais e colectivas, designadamente 
através do seu registo videográfico e fonográfico.

• Edição de publicações e outros suportes documentais e digitais 
com conteúdos relativos ao património cultural e actividades de in-
ventariação e investigação científica sobre o património cultural.

• Conservação, restauro e valorização do património cultural 
móvel classificado, em vias de classificação, ou pertencente a 
museus da Rede Portuguesa de Museus.

• Projectos que visem a divulgação de “boas práticas” de con-
servação, restauro e valorização do património cultural.

• Elaboração de cartas de risco e planos de segurança do pa-
trimónio cultural imóvel classificado.

• Projectos integrados de salvaguarda, valorização e animação 
do património.

BENEFICIÁRIOS

• Organismos nacionais e regionais do Ministério da Cultura
Municípios e Associações de Municípios

• Outras entidades públicas ou equiparadas, que tenham como 
objecto principal o desenvolvimento de actividades culturais

• Parcerias entre instituições públicas e privadas sem fins lu-
crativos que prossigam fins culturais

• Fundações, Associações e outras entidades sem fins lucrati-
vos que prossigam fins culturais

• Outras entidades da Administração Central e instituições sem 
fins lucrativos que detenham à sua guarda património imóvel, 
ou móvel, classificado ou em vias de classificação, ou que tu-
telem museus da Rede Portuguesa de Museus
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REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

EIXO 3 

OBJECTIVOS 

O regulamento “ Rede de Equipamentos Culturais”  tem como 
objectivo geral contribuir para melhorar o acesso público à 
fruição das actividades culturais e à participação das artes do 
espectáculo, das artes visuais e do património móvel no pro-
cesso de construção e aprofundamento da cidadania.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Criação, ampliação, instalação e desenvolvimento de serviços 
de Bibliotecas Públicas a integrar na Rede Nacional de Biblio-
tecas Públicas.

• Criação, instalação e desenvolvimento de serviços de arqui-
vos públicos.

• Recuperação e valorização de teatros e cine-teatros.

• Programação cultural em rede, com a participação de dife-
rentes equipamentos culturais.

• Equipamento de recintos de exibição cinematográfica com 
sistemas de cinema digital e produção de conteúdos digitais.

• Estruturação e consolidação de centros de arte contem-
porânea.

BENEFICIÁRIOS

• Organismos nacionais e regionais do Ministério da Cultura

• Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas

• Outras entidades públicas ou equiparadas, nomeadamente 
empresas públicas ou municipais, detidas pelo Estado ou 
pelas autarquias, que tenham como objecto principal o desen-
volvimento de actividades culturais

• Instituições privadas sem fins lucrativos que prossigam fins 
culturais, em parceria com instituições públicas

• Fundações, Associações e outras entidades sem fins lucrativos 
que prossigam fins culturais
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EQUIPAMENTOS PARA A COESÃO LOCAL

EIXO 3 

OBJECTIVOS 

O regulamento “Equipamentos para a coesão local” visa a 
qualificação integrada de espaços subregionais através do 
apoio aos investimentos em equipamentos e serviços colectivos 
de proximidade. Os domínios de intervenção abrangem opera-
ções que reforcem o acesso a equipamentos e serviços colecti-
vos que concorram para a coesão territorial, particularmente os 
desportivos e os sociais, concebidas de modo integrado e em 
concertação intermunicipal, visando a melhoria da qualidade 
de vida das populações, a inclusão social e o equilíbrio das 
redes locais de equipamentos.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Equipamentos desportivos, de proximidade e pequena escala 
global, de interesse municipal e intermunicipal, designada-
mente equipamentos polivalentes e adaptáveis a actividades 
físico - desportivas não formais; equipamentos de base forma-
tiva (sem bancadas fixas para espectadores).

• Equipamentos sociais, de âmbito supra-municipal, sendo 
prioritários a construção, qualificação e/ou equipamento de 
creches, lares de apoio, centros de acolhimento temporário, 
lares de infância e juventude, apartamento de autonomização, 
centros de apoio a imigrantes, centros de dia, lares de idosos, 
serviços de apoio domiciliário, centro de actividades ocupa-
cionais, lares residenciais, residências autónomas e cuidados 
continuados integrados a pessoas dependentes.

• Equipamentos públicos específicos vocacionados para a pro-
moção de serviços, actividades e recursos, sobretudo quando 
concorram para requalificar e animar o património construído 
ou integrem intervenções de regeneração urbana.

BENEFICIÁRIOS

• Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas

• Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou 
equiparadas

• Outras entidades públicas ou entidades privadas declaradas 
de utilidade pública, nomeadamente empresas do Sector Empre-
sarial do Estado ou do Sector Empresarial Local, que tenham 
como objecto principal a intervenção e o desenvolvimento de 
actividades no âmbito das tipologias de equipamentos em causa, 
mediante protocolos ou outras formas de cooperação com os 
Municípios ou a Administração Central
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MOBILIDADE TERRITORIAL

EIXO 3 

OBJECTIVOS 

O Regulamento “Mobilidade Territorial”  abrange as operações 
relativas a acessibilidades e transportes nacionais, regionais, 
locais e urbanos que concorram para melhorar a circulação 
de pessoas e de mercadorias, promover a coesão territorial, 
qualificar e integrar os espaços regionais, reforçar a competi-
tividade empresarial e a articulação urbana. As operações a 
apoiar têm como finalidade alcançar os seguintes objectivos:

• Melhorar a mobilidade, as acessibilidades e os transportes 
regionais sobretudo às áreas mais periféricas, aos centros urba-
nos e a outros locais estratégicos regionais.

• Melhorar a mobilidade urbana e o descongestionamento das 
cidades e das suas periferias.

• Melhorar a conectividade interna e externa e aumentar a 
qualificação, ordenamento e coesão do território.

• Promover a articulação entre diferentes redes e apoiar o desen-
volvimento de modos e meios de transporte mais sustentáveis, 
tanto em áreas urbanas como rurais.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

Redes e sistemas nacionais, regionais e locais de mobilidade:

• Construção/beneficiação de Itinerários Complementares, 
definidos no Plano Regional de Ordenamento do Território como 
prioritários a nível regional.

• Requalificação/beneficiação de troços da rede viária nacional 
e regional, incluindo obras de arte.

• Construção/beneficiação de troços da rede municipal e de 
eixos supramunicipais que contribuam para organizar uma 
rede local de itinerários estruturantes, assim como a instalação 
de sinalização indicativa e de código, a definir para conjuntos 
de municípios.

• Intervenções em portos e requalificação da rede secundária 
de aeródromos, bem como a melhoria das acessibilidades a 
infra-estruturas portuárias, aeroportuárias, logísticas, corre-
dores de tráfego comercial, a áreas de concentração industrial, 
empresarial ou outros pólos de interesse regional.

• Promoção da mobilidade sustentável, de modos alternativos 
de transporte e de soluções inovadoras de transporte colectivo 
(ciclovias, estruturas de prestação de serviços de transporte 
público personalizado, utilização colectiva de transporte público 
individual, racionalização da oferta de transportes públicos nos 
espaços de baixa densidade em articulação com a rede de 
transportes escolares, etc.).

• Intervenções que visem promover a segurança e reduzir a 
sinistralidade rodoviária (redução de pontos negros, escolas 
de trânsito, etc.).

• Planos e estudos intermunicipais estratégicos de transporte, 
designadamente os planos intermunicipais de mobilidade, que 
fomentem a articulação entre os diferentes modos de trans-
porte, a racionalização do sistema e a minimização dos custos 
de investimento e de exploração.

BENEFICIÁRIOS

• Câmaras Municipais, Associações de Municípios, Empresas 
municipais e intermunicipais, públicas ou com capitais maiori-
tariamente públicos

• Operadores de Transporte Público de passageiros

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e 
outros Organismos da Administração Pública, empresas ou 
associações de empresas públicas ou com capitais públicos, 
que operem na área da segurança rodoviária, dos transportes 
e acessibilidades, ou da logística
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EIXO 4
Protecção e Valorização Ambiental
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CICLO URBANO DA ÁGUA - 
“VERTENTE EM BAIXA - MODELO 
NÃO VERTICALIZADO” 

EIXO 4 

OBJECTIVOS 

O regulamento do Ciclo Urbano da Água – “vertente em baixa 
– modelo não verticalizado” visa promover a melhoria dos 
níveis de atendimento, de qualidade, de integração e eficiência 
em sistemas em “vertente em baixa - modelo não verticalizado” 
de abastecimento público de água e/ou de saneamento de 
águas residuais, contribuindo para o cumprimento do norma-
tivo comunitário e nacional referente às águas residuais e à 
Directiva Quadro da Água, assim como para a promoção do 
uso eficiente da água. 

É, de igual modo, objectivo a contribuição para que cerca de 
95% da população total da região NUTS II seja abrangida por 
sistemas públicos de abastecimento de água e, para que cerca 
de 90% dessa população seja também servida por sistemas 
públicos de saneamento de águas residuais urbanas, sendo 
que, em cada sistema integrado, o nível de atendimento míni-
mo desejável deve ser de, pelo menos, 80% da população a 
abranger, em abastecimento de água e de 70% da população 
a abranger, em saneamento de águas residuais.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Investimento incorpóreo: estudos, projectos e assessorias 
(excluem-se os Planos Gerais, os Planos Directores e o próprio 
Documento de Enquadramento Estratégico); acções de na-
tureza imaterial com relevância para o desenvolvimento dos 
sistemas, em particular acções de sensibilização ambiental, de 
uso eficiente da água e de promoção do serviço público que 
permitam identificar “outputs” concretos e individualizados.

• Investimento corpóreo de redes de abastecimento de água 
em “vertente em baixa - modelo não verticalizado”: construção, 
remodelação e ampliação de infra-estruturas; telegestão; res-
tabelecimento de acessibilidades e de serviços afectados pela 
construção de infra-estruturas; acções complementares de 
compensação e outras medidas adicionais de integração ambi-
ental que as autoridades ambientais competentes venham a 
exigir.

• Investimento corpóreo de redes de drenagem de águas residuais 
em “vertente em baixa – modelo não verticalizado”:  construção, 

remodelação e ampliação de infra-estruturas, que estejam in-
tegradas com a vertente em alta e em que esteja assegurado 
um tratamento adequado, que permita o cumprimento das 
normas de descarga;restabelecimento de acessibilidades e de 
serviços afectados pela construção de infra-estruturas; acções 
complementares de compensação e outras medidas adicio-
nais de integração ambiental que as autoridades ambientais 
competentes venham a exigir.

• Se considerados prioritários no âmbito do Documento Estra-
tégico de Enquadramento (DEE) aprovado, poderão ainda 
ser considerados como tipologias de operações elegíveis: 
soluções de menor escala e equipamentos que se destinem 
a servir aglomerados de pequena dimensão em que, no caso 
das redes de drenagem de águas residuais, esteja assegurado 
a jusante o cumprimento das normas de descarga; interven-
ções que assegurem a melhoria da qualidade do tratamento 
actual e tenham como objectivos o cumprimento da Directiva 
91/271/CEE.

BENEFICIÁRIOS

• Municípios, Associações de Municípios, Juntas Metropolitanas e 
Comunidades Inter-Municipais

• Serviços Municipalizados

• Sector empresarial local de capital exclusivamente público 
ou misto

• Empresas Públicas devidamente articuladas com os Municípios 
envolvidos

• Concessionárias de sistemas Municipais ou Intermunicipais

• Concessionárias de sistemas Multimunicipais
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PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 
NATURAIS E TECNOLÓGICOS – 
ACÇÕES MATERIAIS

EIXO 4 

OBJECTIVOS 

O regulamento “ Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Tecnológicos – Acções Materiais” visa apoiar operações para 
equipamentos dos agentes de protecção civil, rede de Centros 
Municipais de Protecção Civil e respectivos sistemas de gestão 
e para investimentos na área das Tecnologias da Informação e 
do Conhecimento, destinado a apoiar e complementar a cria-
ção do sistema de informação de protecção civil.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Criação, remodelação e ampliação da rede de Centros Munici-
pais de Protecção Civil e respectivos sistemas de gestão.

• Aquisição de veículos para operações de socorro de pro-
tecção civil.

• Aquisição de equipamentos operacionais de protecção civil, 
para os corpos de bombeiros e serviços de protecção civil mu-
nicipal.

• Reforço da arquitectura e desenvolvimento do sistema de in-
formação de protecção civil nacional, incluindo as vertentes 
de comunicações, alerta, monitorização e localização, ao nível 
regional e sub-regional.

BENEFICIÁRIOS

• Governos Civis

• Municípios e Associações de Municípios

• Agrupamentos de Municípios

• Associações Humanitárias de Bombeiros
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PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 
NATURAIS E TECNOLÓGICOS – 
ACÇÕES IMATERIAIS

EIXO 4

OBJECTIVOS 

O regulamento “ Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Tecnológicos – Acções Imateriais” visa apoiar operações a 
apoiar no âmbito da Prevenção e Gestão de Riscos Naturais 
e Tecnológicos, para: estudos, inventariação e cartografia das 
zonas de risco relevantes, à escala adequada ao planeamento 
de emergência; elaboração de planos de emergência de pro-
tecção civil; acções de divulgação e sensibilização direcciona-
das para o domínio da protecção civil.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Avaliação da susceptibilidade, entendida como a probabi-
lidade de ocorrência de um fenómeno perigoso numa dada 
área.

• Avaliação da perigosidade, entendida como a possibilidade 
de ocorrência de um fenómeno perigoso, num determinado 
período de tempo e numa dada área.

• Avaliação da vulnerabilidade, entendida como o grau de perda 
de um elemento ou conjunto de elementos expostos (pessoas, 
bens ou ambiente) a um perigo de determinada magnitude.

• Avaliação de risco, entendida como probabilidade de ocorrência 
de um fenómeno perigoso e respectiva estimativa das suas 
consequências sobre pessoas, bens ou ambiente, expressas 

em danos corporais e/ou prejuízos materiais, directos ou indi-
rectos.

• Criação e revisão de planos de emergência de âmbito mu-
nicipal.

• Estudos e criação de instrumentos de âmbito regional e mu-
nicipal, destinados a suprir as lacunas existentes tanto na área 
da protecção civil, como na identificação de forma sistemática 
e à escala adequada, dos diferentes riscos do território.

• Divulgação e sensibilização no domínio da protecção civil, 
de âmbito regional e municipal, com o intuito de melhorar o 
grau de conhecimento e de preparação da população no que 
respeita aos riscos a que está exposta.

BENEFICIÁRIOS

• Governos Civis

• Organismos da Administração Central Desconcentrada

• Municípios e Associações de Municípios

• Agrupamentos de Municípios

• Associações Humanitárias de Bombeiros
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EIXO 4 

GESTÃO ACTIVA DE ESPAÇOS 
PROTEGIDOS E CLASSIFICADOS
OBJECTIVOS 

O regulamento “Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classi-
ficados” envolve acções de gestão que visam a conservação 
da natureza e da biodiversidade nas áreas classificadas, bem 
como a sua valorização, assim como as acções de conserva-
ção ou recuperação de espécies e habitats de espécies priori-
tárias e de habitats prioritários e/ou com estatuto de conserva-
ção desfavorável.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

a) Acções de gestão directa de intervenção em habitats e es-
pécies: recuperação de espécies particularmente ameaçadas, 
de habitats e ecossistemas degradados, com estatuto de pro-
tecção; reintrodução de espécies particularmente ameaçadas, 
como factor de valorização sócio-económica local/regional; 
conservação ex-situ de espécies particularmente ameaçadas, 
incluindo bancos de tecidos e germoplasma; recuperação de 
abrigos e estruturas de reprodução;controlo e erradicação de 
espécies não-indígenas invasoras com impacte ambiental, social, 
económico e sanitário; desenvolvimento de planos e medidas 
de avaliação, gestão e prevenção do risco associado ao trânsito e 
comércio de espécies não-indígenas (incluindo base transfron-
teiriça e transnacional.

b) Acções de comunicação que permitam associar as inter-
venções desenvolvidas à sensibilização e envolvimento dos 

cidadãos para os valores de conservação.

c) Introdução e ensaio de novas tecnologias e soluções inova-
doras.

d) Acções de apoio à visitação: caminhos, trilhos e rotas 
temáticas; sinalização e painéis, informativos e interpretativos; 
observatórios; infra-estruturas de informação e interpretação; 
suportes de comunicação e divulgação; centros de serviço ao 
visitante; natur-museus; centros de interpretação e informa-
ção; equipamentos de suporte a actividades de relação com 
a natureza.

BENEFICIÁRIOS

• Serviços e organismos do Ministério do Ambiente, Orde-
namento do Território e Desenvolvimento Regional (MAOTDR)

• Municípios e suas associações

• Outras entidades, públicas ou privadas, mediante protocolo 
ou outra forma de contratualização estabelecida com os serviços 
e organismos do MAOTDR ou em simultâneo com os organis-
mos do MAOTDR e com os municípios e suas associações
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EIXO 4

ACÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO LITORAL
OBJECTIVOS 

O regulamento «Acções de Valorização do Litoral» visa apoiar 
projectos de valorização do litoral, na perspectiva do conhe-
cimento, preservação e conservação, ordenamento e requali-
ficação da orla costeira. Neste contexto, pretende valorizar o 
litoral, como recurso natural singular e único na sua diversi-
dade, permitindo o seu usufruto através de actividades com-
patíveis e adequadas à sua dinâmica e fragilidade, numa óptica 
de utilização e gestão sustentável.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Estudos de caracterização e suporte à elaboração, revisão ou 
alteração de planos especiais de ordenamento do território.

• Estudos de dinâmica e caracterização da orla costeira.

• Acções de ordenamento e valorização integradas em planos 
de praia, em projectos de intervenção, em projectos de requali-
ficação, ou em planos que resultem da concretização das uni-
dades operativas de planeamento e gestão (UOPG) previstas 
em planos especiais.

• Infra-estruturas necessárias ao funcionamento e valorização 
dos espaços balneares.

• Projectos e acções visando o ordenamento e requalificação 
da ocupação territorial das zonas costeiras, lagunares e es-
tuarinas.

• Projectos e acções de reabilitação e monitorização de ecossiste-
mas costeiros e de áreas ambientalmente degradadas.

• Estudo e reabilitação de aquíferos costeiros.

• Projectos e acções visando o ordenamento de usos em zonas 
balneares ou mistas.

• Projectos e acções que promovam a utilização de meios al-
ternativos ao automóvel individual no acesso às praias e que 
contribuam para o acesso de utentes com mobilidade reduzida.

• Projectos e intervenções visando a preservação dos valores 
naturais das zonas costeiras e estuarinas e sua valorização, 
nomeadamente através de actividades de divulgação.

• Projectos e acções que incidam sobre a utilização de energias 
alternativas nos espaços públicos da orla costeira.

• Projectos e intervenções visando o usufruto da orla costeira 
como elementos singular da paisagem.

• Estudos, planos e projectos necessários à concretização das 
acções de natureza física a co-financiar pela presente tipologia 
de intervenção, bem como as actividades de gestão e acom-
panhamento da execução das referidas acções.

• Acções e iniciativas de sensibilização para o uso adequado 
das zonas costeiras.

• Acções de caracterização e identificação dos usos do território 
na orla costeira para apoio ao desenvolvimento de acções de 
planeamento, de gestão e obras enquadradas no POOC ou 
em zonas sensíveis da orla costeira.

• Aquisição de equipamento, cartografia, topografia, hidrogra-
fia, fotografia aérea e detecção remota, visando o controlo, 
observação sistemática e estudo da evolução e dinâmica da 
orla costeira.

BENEFICIÁRIOS

• Serviços e Organismos do Ministério do Ambiente, do Orde-
namento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR)

• Serviços do Ministério de Obras Públicas, Transportes e Comu-
nicações e Autoridade Marítima

• Municípios e suas associações

• Outras entidades, públicas ou privadas, mediante protocolo 
ou outra forma de contratualização estabelecida com os serviços 
e organismos do MAOTDR ou em simultâneo com os organis-
mos do MAOTDR e com os municípios e suas associações
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EIXO 4

ACÇÕES DE VALORIZAÇÃO 
E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL
OBJECTIVOS 

O regulamento “Acções de Valorização e Qualificação Ambiental” 
visa apoiar projectos de preservação, valorização e salvaguarda 
dos recursos naturais e qualificação ambiental. Pretende-se 
o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e o cum-
primento dos normativos ambientais, implicando por um lado 
uma monitorização permanente e, por outro, a promoção de 
novas actividades associadas aos valores ambientais e à sua 
implementação, estimulando novas soluções e boas práticas 
ambientais.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Preparação e implementação das Agendas 21 Locais.

• Requalificação ambiental e reabilitação do património natural.

• Implementação e optimização de sistemas de informação 
ambiental.

• Produção e aquisição de informação e cartografia de base e 
temática.

• Projectos demonstrativos e acções de informação e sensibili-
zação para uso eficiente de energia e de fontes de energia.
 
• Acções de informação, sensibilização e de educação ambiental.

• Estudos e relatórios técnicos sobre temas directamente liga-
dos à avaliação, monitorização e qualificação ambiental.

• Construção, ampliação ou reabilitação das unidades labora-
toriais e centros de aquisição e processamento de dados nos 
domínios do ar, ruído, solos e aquisição de equipamentos ne-
cessários ao cabal desempenho das suas funções.

• Conclusão da rede de monitorização da qualidade do ar in-
cluindo a criação ou remodelação de estruturas fixas e das 
rede de comunicações.

• Acções de mitigação dos efeitos da seca (em situações de 
emergência).

• Prevenção de acidentes de poluição dos principais focos po-
luidores associados a complexos industriais.

• Gestão de Recursos Hídricos – Águas Interiores.

BENEFICIÁRIOS

• Serviços e organismos do Ministério do Ambiente, Orde-
namento do Território e Desenvolvimento Regional (MAOTDR)

• Municípios e suas associações

• Outras entidades, públicas ou privadas, mediante protocolo 
ou outra forma de contratualização estabelecida  com os ser-
viços e organismos do MAOTDR ou em simultâneo com os 
organismos do MAOTDR e com os municípios e suas asso-
ciações
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EIXO 4 

REABILITAÇÃO DE LOCAIS CONTAMINADOS 
E ZONAS EXTRACTIVAS
OBJECTIVOS 

O regulamento “Reabilitação de Locais Contaminados e Zo-
nas Extractivas” tem como objectivo a valorização ambiental 
e sócio-económica do território, proporcionando melhores 
condições para o uso futuro do solo, designadamente através 
da reabilitação de locais contaminados e de zonas mineiras 
ou de extracção de massas minerais, onde estejam em risco 
aquíferos, ecossistemas ou a segurança e saúde públicas e, 
simultaneamente, não seja viável a aplicação do princípio do 
poluidor pagador, o princípio da responsabilidade ou se com-
prove a falta de capacidade de internalização dos custos.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Acções correctivas para redução e eliminação dos focos de 
contaminação em áreas degradadas afectas à indústria extractiva 
ou em sítios e solos contaminados considerados de intervenção 
prioritária a nível regional ou local.

• Acções preventivas em áreas degradadas afectas à indústria 
extractiva ou em sítios e solos contaminados considerados de 
intervenção prioritária a nível regional ou local, envolvendo a 
instalação de barreiras físicas impeditivas da difusão dos con-
taminantes.

• Acções de requalificação ou regeneração de áreas degradadas 
afectas à indústria extractiva, sítios e solos contaminados e 
locais de deposição indevida de resíduos não urbanos ou equi-

parados a urbanos, considerados de intervenção prioritária a 
nível regional ou local.

• Acções de monitorização da contaminação em sítios e solos 
contaminados considerados de intervenção prioritária a nível 
regional ou local.

• Estudos, planos e projectos necessários à concretização das 
acções de natureza física a co-financiar pelo Programa.

BENEFICIÁRIOS

• Serviços e organismos do Ministério do Ambiente, do Orde-
namento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR)

• Serviços e organismos do Ministério da Economia e da Inovação 
(MEI)

• Empresas públicas tuteladas pelo MAOTDR ou pelo MEI

• Municípios e Associações de Municípios 

• Outras entidades, públicas ou privadas sem fins lucrativos, 
mediante protocolo ou outra forma de contratualização estabe-
lecida com os serviços e organismos do MAOTDR, os serviços e 
organismos do MEI, os Municípios e Associações de Municípios



43

EIXO 4 

OPTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS
OBJECTIVOS 

O regulamento “Optimização da Gestão de Resíduos” visa 
apoiar operações de optimização da recolha selectiva e da 
triagem, de promoção da prevenção da produção de resíduos 
e de melhoria do comportamento ambiental dos cidadãos, que 
se enquadrem nas orientações do Plano Estratégico para os 
Resíduos Sólidos Urbanos (2007-2013; PERSU II).

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Intervenções que visem optimizar as redes existentes de recolha 
selectiva.

• Acções que contribuam para optimizar as unidades de triagem 
existentes e aumentar a sua eficácia.

• Unidades de valorização energética do biogás de aterros.

• Acções de demonstração visando melhorar as práticas de 
gestão, impulsionar o mercado de resíduos, promover a redução 

da produção de resíduos sólidos urbanos e a separação de 
resíduos na origem.

• Estudos estratégicos e campanhas de sensibilização.

BENEFICIÁRIOS

• Municípios, Associações de Municípios e Serviços Municipa-
lizados

• Sistemas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e 
outros organismos da Administração Pública Central

• Outras entidades públicas e privadas mediante protocolos ou 
outras formas de cooperação com as entidades referidas no 
primeiro ponto ou em simultâneo com as entidades previstas 
nos três pontos anteriores
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EIXO 5
Governação e Capacitação Institucional 
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Regulamentos
• SAMA — Sistema de Apoios 
 à Modernização Administrativa 46

• Promoção e Capacitação Institucional 47
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SISTEMA DE APOIOS À MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA (SAMA)

EIXO 5

OBJECTIVOS 

O regulamento SAMA visa criar condições para uma Administra-
ção Pública (a nível regional e local) mais eficaz e eficiente, 
através do desenvolvimento de operações estruturantes orienta-
das para a redução dos denominados “custos públicos de con-
texto” no relacionamento da Administração com os cidadãos e 
as empresas.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

a) Operações de qualificação e simplificação do atendimento 
dos serviços públicos aos cidadãos e às empresas:

• Operações de expansão e reorganização da rede nacional de 
Lojas do Cidadão e Empresas.

• Operações de criação de unidades móveis associadas à rede 
de Lojas do Cidadão.

• Operações de organização e integração transversal de serviços 
administrativos e de disponibilização de informação apoiados 
em TIC.

• Operações de disponibilização de serviços com recurso a 
tecnologias multi-canal para atendimento e/ou comunicação 
dentro da Administração Pública e entre a Administração Pública 
e os cidadãos e empresas.

• Operações de avaliação da satisfação dos utentes, monitoriza-
ção dos níveis de serviço alcançados, de certificação de quali-
dade dos serviços, e introdução e difusão de melhores práticas 
orientadas para os cidadãos e empresas.

b) Operações de racionalização dos modelos de organização 
e gestão da Administração Pública:

• Operações de racionalização e simplificação organizacional.

• Operações de reengenharia e desmaterialização nos processos, 
seja nos processos de interacção entre a Administração e os 
cidadãos e empresas, seja nos processos internos à própria 
Administração, designadamente segundo uma perspectiva de 
integração transversal.

• Operações de promoção da inovação organizacional e de 
gestão na Administração Pública.

• Operações de criação de redes de relação e partilha de conheci-
mento na Administração Pública.

c) Operações no domínio da administração em rede:

• Operações de desenvolvimento de infra-estruturas tecnológi-
cas de suporte a iniciativas de modernização administrativa na 
Administração Pública.

• Operações de desenvolvimento dos mecanismos necessários 
para assegurar a interoperabilidade entre os vários sistemas 
de informação da Administração Pública, designadamente 
com recurso à identificação electrónica.

• Operações de desenvolvimento de soluções de comunicação 
integradas, que assegurem a conectividade entre os serviços 
públicos.

• Operações de implementação das prioridades definidas a 
nível europeu para a área da administração electrónica.

• Operações de implementação de instrumentos de gestão e 
monitorização do território das infra-estruturas e dos equipa-
mentos colectivos.

• Operações de implementação de tecnologias inovadoras na 
Administração Pública.

BENEFICIÁRIOS

• Entidades da Administração Local do Estado

• Entidades da Administração Local Autárquica

• Agências de Desenvolvimento Regional de capitais maiori-
tariamente públicos

•  Agência para a Modernização Administrativa
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PROMOÇÃO E CAPACITAÇÃO 
INSTITUCIONAL

EIXO 5

OBJECTIVOS 

O regulamento da Promoção e Capacitação Institucional visa, 
designadamente, apoiar iniciativas inovadoras e de elevado 
efeito demonstrativo de promoção e capacitação das princi-
pais instituições regionais e locais, tendo em vista o exercício 
de funções fundamentais em matéria de estudo e investiga-
ção, informação, animação sócio-económica, promoção da 
Região e dos seus produtos e cooperação inter-institucional e 
inter-regional, bem como, a potenciação, ao nível regional, da 
aplicação da generalidade dos instrumentos de financiamento 
nacionais e comunitários.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES

• Operações que visem a preparação de parcerias estratégi-
cas para a implementação de iniciativas inovadoras para o de-
senvolvimento territorial, bem como a promoção de projectos 
inovadores com elevado efeito demonstrativo, que, simulta-
neamente, permitam a densificação e qualificação das redes 
de instituições regionais de apoio ao desenvolvimento em exer-
cício de funções.

• Domínios de intervenção: prospectiva e planeamento; infor-
mação de apoio ao desenvolvimento; dinamização turística; 
desenvolvimento local; promoção dos produtos regionais ou de 
fileiras produtivas; valorização do património, cultura e artesanato; 

cooperação e promoção externa; valorização dos recursos 
naturais e sensibilização ambiental; promoção e produção de 
conteúdos regionais e apoio à inovação organizacional. 

BENEFICIÁRIOS

• Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas

• Empresas Públicas municipais, intermunicipais e metropolitanas 
e Serviços Municipalizados

• Agências de Desenvolvimento Regional

• Organismos da Administração Pública Central directa ou indi-
recta

• Outras entidades públicas

• Outras pessoas colectivas de direito público e de direito 
privado sem fins lucrativos, bem como outras entidades públi-
cas ou privadas similares
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