
PI Descrição  PO RE FEEI 

2.3 Reforço das aplicações de TIC na administração em linha, aprendizagem em linha, infoinclusão, cultura 
em linha e saúde em linha PORA CI      1.396.439 €  

4.3 Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas 
infraestruturas públicas da Administração Local PORA SEUR      7.450.500 €  

5.1  A concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações climáticas, incluindo abordagens 
baseadas nos ecossistemas POSEUR SEUR         300.000 €  

6.1 
Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do acervo ambiental da União e atender 
às necessidades de investimento identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos - 
DESCONTRATUALIZADA 

POSEUR SEUR           21.250 €  

6.3 Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural PORA SEUR      4.794.000 €  

8.3 Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, incluindo micro, 
pequenas e médias empresas inovadoras PORA ISE      2.125.000 €  

8.8 A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à atividade por conta 
própria, às microempresas e à criação de empresas PORA ISE      1.732.930 €  

9.1 Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da participação ativa e a 
melhoria da empregabilidade 

PORA / 
POISE ISE      2.743.828 €  

9.4 Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo 
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral POISE ISE      2.125.000 €  

9.7 

Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam para o desenvolvimento nacional, 
regional e local, para a redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da 
melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos e da transição dos serviços institucionais 
para os serviços de base comunitária 

PORA ISE      5.255.319 €  

10.1 
Redução e prevenção do abandono escolar precoce e estabelecimento de condições de igualdade de 
acesso à educação infantil, primária e secundária, incluindo percursos de aprendizagem formais, não 
formais e informais, para a reintegração no ensino e na formação 

PORA CH      4.182.000 €  

10.5 Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e 
a aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas PORA CH      3.972.315 €  

 



 

 

PO - Programa Operacional  
PORA - Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020 
POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 
POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
CI - Competitividade e Internacionalização 
SEUR - Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
ISE - Inclusão Social e Emprego 
CH - Capital Humano   
FEEI - Fundos Europeus Estruturais e de Investimento  

 

Acordo de Parceria para o Portugal 2020 é o documento que que define a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP - no qual se 
estabelecem os princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020. 

 

Fundos contratualizados
 por Programa Operacional

Fundo 
Coesão

FEDER FSE

PORA     24 601 503 € 7 009 128 €

POSEUR     321 250 €

POISE     4 166 700 €

TOTAL      321 250 € 24 601 503 € 11 175 828 €

36 098 581 €


