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1.1.

Identificação e contactos da Autoridade
de Gestão

Autoridade de Gestão do Programa
Operacional Regional de Lisboa 20142020
Rua Alexandre Herculano, 37 – 1250009 Lisboa
Telefone +351 213 847 930 | Email:
lisboa2020@ccdr-lvt.pt
Website: http://lisboa.portugal2020.pt/
Portal Portugal 2020:
https://www.portugal2020.pt

Objetivos Estratégicos

A Região de Lisboa tem como principal ambição para o período 2014-2020 dar continuidade à trajetória de desenvolvimento que tem vindo a
seguir desde 1986, superando os atuais estrangulamentos sociais e económicos e aproveitando de forma mais inteligente, inclusiva e sustentável
as potencialidades geradas pelo território e pelo seu capital humano, cultural e ambiental.
No contexto da elaboração do Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020, documento de suporte do POR Lisboa 2020, e da Estratégia
Regional de Especialização Inteligente (RIS3) foi reequacionado o posicionamento estratégico da Região. Concluiu-se que a “Estratégia Regional
Lisboa 2020”, elaborada em 2007, mantém a sua validade como referencial geral, exigindo-se, contudo, até 2020:

uma maior focalização setorial, tendo em consideração a Estratégia de Especialização Inteligente

uma maior focalização territorial, definida pela Abordagem Integrada de Desenvolvimento Territorial

uma nova focalização temática nos grandes desafios societais e ambientais identificados ao nível europeu
e com maior expressão na Região, expressos pela evolução recente dos indicadores socioeconómicos e
das oportunidades surgidas no quadro da economia europeia e mundial

Assim, a Região de Lisboa escolheu orientar os seus esforços para projetos que promovem a investigação, o desenvolvimento tecnológico, a
inovação e o aumento da competitividade das PME, a eficiência energética e a proteção do ambiente e da biodiversidade, a inclusão, o ensino e a
aprendizagem ao longo da vida. Em suma, projetos que visam tornar a Região de Lisboa mais competitiva na economia global, mais inclusiva no
acesso ao mercado de trabalho por parte dos jovens, dos menos qualificados e dos mais desfavorecidos e mais sustentável na utilização de
recursos.
Para informação mais detalhada consulte o website Lisboa 2020, em http://lisboa.portugal2020.pt/.
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1.2.

Eixos Prioritários
EP1 | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
EP2 | Reforçar a competitividade das PME
EP3 | Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores
EP4 | Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos
EP5 | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores
EP6 | Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
EP7 | Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida
EP8 | Desenvolvimento urbano sustentável
EP9 | Assistência Técnica

Dotação Global, por Fundo e Eixo Prioritário, em M€

FSE
194,5 M€

FEDER
622,6 M€

Taxa média
cofinanc.:
47,07%

POR Lisboa
817,1 M€

EP 1
EP 2
EP 3
Eixo Prioritário

1.3.
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2.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO GLOBAL E POR FUNDO

Avisos publicados
• N.º Total: 312 Avisos

•A
31-12-2020:
3
permanecem abertos

Investimento e candidaturas
apresentadas

Fundo a concurso

Avisos

• Total: 1.668 M€ (204% da dotação
PO)

• Investimento total: 5.932 M€

• N.º: 12.728 candidaturas

• A 31-12-2020: 48 M€

Fundo aprovado

Fundo executado

Fundo pago

• Total: 867,7 M€

• Total: 356,4 M€

• Total: 392,1 M€

• FEDER: 699,2 M€

• FEDER: 265,2 M€

• FEDER: 304,7 M€

• FSE: 168,5 M€

• FSE: 91,2 M€

• FSE: 87,4 M€

Taxa de compromisso

Taxa de execução

Taxa de realização

PORL: 106%

PORL: 44%

PORL: 41%

FEDER: 112%

FEDER: 43%

FEDER: 38%

FSE: 87%

FSE: 47%

FSE: 54%

A síntese do Programa é a seguinte:

3.867
operações
aprovadas

392,1 M€
Fundo Pago

817,1 M€
Dotação
Resultados POR
Lisboa 2020

356,4 M€
Fundo
Executado

867,7 M€
Fundo
Aprovado

3/

Por Eixo Prioritário e Fundo:
EP1 | FEDER
EP2 | FEDER
EP3 | FEDER
EP4 | FEDER
EP5 | FSE
EP6 | FEDER
EP6 | FSE
EP7 | FEDER
EP7 | FSE
EP8 | FEDER
EP9 | FEDER
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RESULTADOS ALCANÇADOS – APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE REALIZAÇÃO FACE ÀS METAS PROGRAMADAS PARA
2023
Execução de alguns Indicadores FEDER

Eixo Prioritário 1
• Investimento Produtivo: Número de empresas que recebem subvenções: 69 | Execução do Indicador: 20%
• Investimento Produtivo: Investimento privado paralelo ao apoio público às empresas (subvenções): 30.207.494€ | Execução
do Indicador: 20%

• Investimento Produtivo: Aumento do emprego em empresas apoiadas: 66 | Execução do Indicador: 16%
Eixo Prioritário 2
• Número de empresas que recebem subvenções: 465 | Execução do Indicador: 60%
• Investimento Produtivo: Investimento privado paralelo ao apoio público às empresas (subvenções): 50.358.035€ | Execução
do Indicador: 496%
• Investimento Produtivo: Aumento do emprego em empresas apoiadas: 524 | Execução do Indicador: 113%
Eixo Prioritário 3
• Eficiência energética: N.º agregados familiares com consumo de energia melhorado (contratados): 408 | Execução do
Indicador: 162%
• Eficiência energética: Redução anual do consumo de energia primária nos edifícios públicos (contratados): 6.024.027
kWh/ano | Execução do Indicador: 41%
• Redução anual do consumo de energia primária no iluminação pública (contratados): 15.064.804 kWh/ano | Execução do
Indicador: 101%
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Eixo Prioritário 4
• Turismo sustentável - Aumento do n.º esperado de visitantes a sítios de património cultural e natural e a atrações
beneficiários de apoio: 136.239 | Execução do Indicador: 66%
Eixo Prioritário 6
• Equipamentos sociais e de saúde apoiados: 43 | Execução do Indicador: 54%
• Saúde: População abrangida por serviços de saúde melhorados: 2.688.326 | Execução do Indicador: 100%
• Estratégias DLBC apoiadas (contratadas): 12 | Execução do Indicador: 100%
Eixo Prioritário 7
• Acolhimento de crianças e educação - Capacidade das infraestr. de acolhimento de crianças ou de educação apoiadas:
12.955 | Execução do Indicador: 46%
Eixo Prioritário 8
• Desenvolvimento urbano: Habitações reabilitadas em áreas urbanas: 1.181 | Execução do Indicador: 127%

• Vias dedicadas às mobilidades suaves ou à redução de emissões de carbono: 96,9 Km | Execução do Indicador: 66%
• Desenvolvimento urbano: Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas: 235.476 m2 | Execução do Indicador:
98%
• Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas: 272.913,1 m2 | Execução do Indicador: 76%
Execução de alguns Indicadores FSE

Eixo Prioritário 5
• Participantes desempregados que beneficiam dos apoios à contratação: 5.934 | Execução do Indicador: 72%
• Pessoal altamente qualificado contratado por empresas apoiadas: 70 | Execução do Indicador: 76%
• Participações de desempregados em unidades de formação de curta duração: 9.979 | Execução do Indicador: 83%

Eixo Prioritário 6
• N.º Projectos apoiados direccionados a populações / territórios vulneráveis: 95 | Execução do Indicador: 68%
• N.º Participações de pessoas com deficiência e incapacidade em formação: 3.164 | Execução do Indicador: 100%
• Pessoas apoiadas no âmbito da criação de emprego, incluindo autoemprego: 84 | Execução do Indicador: 64%

Eixo Prioritário 7
• N.º Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3: 3.724 | Execução do Indicador: 103%
• N.º Escolas abrangidas por intervenções com vista à redução do abandono escolar e à melhoria do sucesso educativo: 36 |
Execução do Indicador: 80%
• Pessoas inscritas nos Centros Qualifica: 46.589 | Execução do Indicador: 93%
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4.

APRESENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE COMBATE E/OU SUPERAÇÃO À PANDEMIA COVID-19, SUA RELEVÂNCIA E PRINCIPAIS
REALIZAÇÕES E RESULTADOS

No contexto das medidas de combate à pandemia COVID-19, foram lançados 5 Avisos associados às Tipologia de Intervenção “Património natural
e cultural”, “Infraestruturas de ensino básico e secundário”, “Atividades de I&D empresarial, Qualificação e inovação das PME” e “Investimento
empresarial em inovação de não PME”.
Na Tipologia de Intervenção “Qualificação e inovação das PME”, destaque para o Aviso ADAPTAR PME que alcançou um elevado n.º operações
aprovadas, 314 operações, a que foram atribuídos cerca de 3M€ de incentivo FEDER. Na Tipologia de Intervenção “Inovação Produtiva” destaque
para o Aviso Inovação Produtiva COVID que registou uma vasta procura e onde foram aprovados 85 projetos e atribuídos cerca de 40M€ de
incentivo FEDER. Na Tipologia de Intervenção “I&D”, destaque para o Aviso de I&D COVID” que registou um nível de resposta muito interessante
e onde foram aprovados 52 projetos e atribuídos cerca de 10M€ de incentivo FEDER.
Quanto ao tipo de entidade beneficiária, foram aprovadas 421 operações de empresas nos Avisos relacionados com os Sistema de incentivos, 107
operações de Autarquias Locais no Aviso Remoção de Amianto nos Edifícios Escolares e 31 operações de outro tipo de entidades nos vários
Avisos publicados.
A síntese destas intervenções é a seguinte:
5 Avisos
FEDER

559
operações
aprovadas

22,4 M€
Fundo Pago
COVID-19

2,1 M€
Fundo
Executado

69,6 M€
Fundo
Aprovado

Tratando-se de intervenções direcionadas ao combate à pandemia COVID-19 iniciadas em 2020, no final desse ano apenas 2 operações estavam
concluídas não havendo, por enquanto, resultados significativos a apresentar.
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SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA QUE CONDICIONARAM OS RESULTADOS
ALCANÇADOS E DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA A RESPETIVA RESOLUÇÃO

O ano 2020 foi um ano sem precedentes, tendo a pandemia resultante do COVID-19 marcado todo o funcionamento do Programa, com efeitos
diferenciados nas operações do FEDER e do FSE.
Assim, no âmbito do FEDER, no contexto das iniciativas CRII e de outras respostas à crise provocada pela Covid-19, foram lançados 5 Avisos
associados às Tipologias de Intervenção “Património natural e cultural”, “Infraestruturas de ensino básico e secundário”, “Atividades de I&D
empresarial”, “Qualificação e inovação das PME” e “Investimento empresarial em inovação de não PME”.
Na área dos projetos públicos, ainda vertente FEDER, muitas empresas na área de construção diminuíram a sua atividade, atrasando a realização
das obras. Também o funcionamento dos serviços públicos teve o seu ritmo de adaptação. Estas situações conduziram a um risco acrescido na
taxa de execução do PO. Para colmatar este problema, no âmbito das medidas de flexibilização da Comissão Europeia, foram publicados avisos
com taxa de cofinanciamento a 100%, concretamente nas áreas da programação cultural em rede (setor muito afetado pela pandemia) e da
remoção do amianto nos equipamentos escolares. Foi ainda aplicada a Deliberação da CIC 34/2020 que prevê o aumento das taxas de
cofinanciamento das despesas submetidas em pedidos de pagamento entre 01-07-2020 e 30-04-2021, tendo esta medida um impacto relevante
na execução do PO.

Na área da eficiência energética permanece a problemática da complexidade do processo de decisão das candidaturas, com questões técnicas
muito complexas, obrigando inclusive a novos processo de certificação energética que se encontravam indevidamente instruídos.
No que se refere à vertente FSE, o impacto da pandemia refletiu-se de uma forma muito acentuada na execução das operações sobretudo
durante o 1º semestre de 2020, dado que por medidas de saúde pública foi necessário suspender operações e adiar o início de outras. Numa
tentativa de minimizar impactos, foram introduzidas alterações no diploma que define as regras comuns do FSE, para permitir o ajustamento de
cronogramas e metodologias de execução, sendo a mais marcante o uso da formação não presencial.
No que se refere à execução, a pandemia refletiu-se ainda na prestação de contas pelos beneficiários, em particular na dificuldade de acesso à
documentação probatória a anexar ao Balcão/sistemas de informação, em particular, os relativos à contratação pública, por via de regra, já
arquivados.
De modo a assegurar a boa execução do PO, continuou-se a promover / participar em reuniões, agora online, de acompanhamento e
monitorização com os diversos Organismos Intermédios, com os GAL e outras entidades intervenientes no PO, bem como com a AD&C e os
Beneficiários.

6/

ALGUNS EXEMPLOS DE OPERAÇÕES COFINANCIADAS PELO FEDER E FSE
“O papel relevante das micro e pequenas empresas para a criação de valor e emprego, e para a diversificação e qualificação das bases empresariais, de forma particular em territórios de baixa densidade ou com constrangimentos
decorrentes de elevados níveis de desemprego, aconselha a diversificação da oferta dos apoios ao empreendedorismo e à criação de emprego, justificando assim a criação do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao
Emprego (SI2E). Pela natureza dos objetivos que prossegue, o SI2E ganha eficácia acrescida se for aplicado de forma mais ajustada e próxima dos territórios em que quer promover o investimento empresarial. O SI2E é gerido em
grande medida pelos Grupos de Ação Local (GAL), quando os incentivos resultam de estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) (…).”
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DLBC RURAL

DLBC COSTEIRO

DLBC URBANO

Promotor: MESTREFOOD, RESTAURAÇÃO LDA

Promotor: WONDER SEASON UNIPESSOAL, LDA

Promotor: FARMÁCIA RODRIGUES PATA, UNIPESSOAL LDA

Operação: LISBOA-06-5141-FEDER-000127 e LISBOA-06-4740-FSE000101 | Mestrefood, Restauração

Operação: LISBOA-06-5141-FEDER-000133 e LISBOA-06-4740-FSE000103 | Revitalização e remodelação de uma residência para
alojamento local

Operação: LISBOA-06-5141-FEDER-000114 | Automatização do
picking de medicamentos e reforço da qualidade de atendimento

Resumo: Criação de uma microempresa no centro histórico de Palmela
com serviço take away de churrasqueira e menus variados de receitas
tradicionais portuguesas.
Freguesia: Palmela | Concelho: Palmela
Investimento elegível: 99.330,85€ | Financiamento FEDER: 49.665,43 €
Postos de trabalho criados: 3

| Financiamento FSE: 10.458,24 €

Contactos: http://www.mestrefood.pt/

Resumo: O investimento consistiu na remodelação de uma residência na
Costa da Caparica para alojamento local dedicado, em particular, aos
clientes que praticam surf.

Resumo: Aquisição de um robot picking de medicamentos que permitiu
aumentar a eficiência das operações da farmácia Rodrigues Pata,
nomeadamente, na melhoria do atendimento ao cliente e no processo de
gestão de stocks.

Freguesia: Costa da Caparica | Concelho: Almada

Freguesia: Quinta do Conde | Concelho: Sesimbra

Investimento elegível: 96.424,52 € | Financiamento FEDER: 48.212,26 €

Investimento elegível: 99.600,00 € | Financiamento FEDER: 44.820,00 €

Postos de trabalho criados: 3

Postos de trabalho criados: 1

Contactos:
caparica/

| Financiamento FSE: 3.860,10 €

https://www.puresurfcamps.com/surfcamps/portugal/surfhouse-

Contactos: https://pt-pt.facebook.com/farmacia.pata/

Foto: Interior Alojamento – Quarto

Fotos: Robot Picking Medicamentos

Fotos: Exterior e Interior da Loja

Foto: Exterior Alojamento – Bar
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Promotor: RÉMORA OFICINAS UNIPESSOAL LDA.

Promotor: BRUNO MIGUEL CARMO VIEIRA

Operação: LISBOA-06-5141-FEDER-000284 e LISBOA-06-4740-FSE000188 | Gelados Fratellini

Operação: LISBOA-06-5141-FEDER-000094 e LISBOA-06-4740-FSE000072| Grab and Go - Feijó e Trafaria

Resumo: Com a pretensão de expandir o projeto Gelados Fratellini, de
forma sustentada e com profissionalismo, a operação teve como objetivo
aumentar a capacidade de produção através do equipamento de um
laboratório de produção de gelados, localizado no território da Caparica; e
criar 3 postos de trabalho pessoas que devido ao seu percurso pessoal
fragilizado revelam dificuldades de inserção laboral e social.

Resumo: criação de 2 lojas de vending machine, abertas 24 horas por dia,
365 dias por ano, no Feijó e na Caparica, com a venda de comidas rápidas,
quentes e frias, bebidas e snacks, recorrendo a fornecedores nacionais e
inclusivamente fomentado a criação de sinergias com os produtores
regionais/locais. Para a operacionalização deste projeto o beneficiário
pretende dotar-se de recursos humanos pela criação de 1 posto de trabalho
na função de direção de vendas, do género feminino contribuindo para o
género sub-representado na profissão.

Localização: Caparica - União de Freguesias Caparica e Trafaria |
Almada
Financiamento: FEDER executado: 31 445.94€ | FSE aprovado: 7
720,20€
Postos de Trabalho criados: 3 (Posto de Trabalho Apoiado – 1)
Contactos: https://www.fratellini.pt/

Promotor: EXPRESSOFOGO – COMÉRCIO DE MATERIAL DE
COMBATE INCÊNDIOS, LDA.
Operação: LISBOA-06-4740-FSE-000187
Resumo: modernizar o sistema informático da empresa por forma a
apoiar o trabalho da oficina e do armazém, bem como a contratação de 2
ajudantes para manutenção de extintores, tornando a empresa mais
dinâmica e atualizada, conseguindo dar melhor resposta ao acréscimo de
trabalho que foi sentido nos últimos dois anos. As pessoas a contração
são do género feminino contribuindo para o género sub-representado na
profissão.
Localização: Feijó - União de Freguesias Laranjeiro e Feijó | Almada

Localização: Caparica da União de Freguesias Caparica e Trafaria e
Laranjeiro da União de Freguesias Laranjeiro e Feijó

Financiamento: FSE aprovado: 10 293,60€

Financiamento: FEDER executado: 42 500,00€ | FSE aprovado: 5 146,80€

Postos de Trabalho criados: 2 (Posto de Trabalho Apoiado – 2)

Postos de Trabalho criados: 1 (Posto de Trabalho Apoiado – 1)

Contactos: https://www.expressofogo.pt/
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https://www.caracademy.pt/
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https://www.nuiynature.pt/

http://www.siopa.pt/
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