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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-007248

LISBOA-01-0145FEDER-007317

LISBOA-01-0145FEDER-007344

LISBOA-01-0145FEDER-007391

LISBOA-01-0145FEDER-007629

LISBOA-01-0145FEDER-007654

LISBOA-01-0145FEDER-007660

LISBOA-01-0145FEDER-007722

LISBOA-01-0145FEDER-014153

LISBOA-01-0145FEDER-016385

LISBOA-01-0145FEDER-016387

LISBOA-01-0145FEDER-016390

LISBOA-01-0145FEDER-016394

LISBOA-01-0145FEDER-016403

LISBOA-01-0145FEDER-016405

LISBOA-01-0145FEDER-016414

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

capacidades de
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ 4443 .: Programa Champalimaud de Neurociências
os de interesse CHAMPALIMAUD
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO 4565 .: Instituto de Bioengenharia e Biociências
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO

Resumo | Summary

--

1 607 558,66

--

1 953 252,00

capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E 4462 .: iNOVA4Health - Programa de Medicina
a promoção de
-TECNOLÓGICA (IBET)
Translacional (iBET, CEDOC/FCM, IPOLFG e ITQB)
os de interesse
capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
50005 .: Instituto de Medicina Molecular - IMM
LOBO ANTUNES
os de interesse

--

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
134 .: Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-Oceânica
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse

637 440,00

5 463 460,00

4612 .: Microbiologia Molecular, Estrutural e Celular

--

5 605 415,00

124 .: Nova School of Business and Economics

--

2 538 545,00

133 636,60

NETDIAMOND .: Novos alvos na insuficiência cardíaca
diastólica: das comorbilidades à medicina -personalizada

767 573,44

SunStorage .: Recolha e armazenamento de energia
-solar

649 887,40

capacidades de
capacidade de
Precise .: Promoção do avanço significativo do
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
conhecimento na área de medicina de precisão e sua -LOBO ANTUNES
os de interesse
translação para benefício da sociedade

capacidades de
capacidade de
FACULDADE
DE
FARMACIA
a promoção de
UNIVERSIDADE DE LISBOA
os de interesse

11 641 455,00

--

capacidades de
capacidade de IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E CANCEL STEM .: Estaminalidade das células do
a promoção de IMUNOLOGIA
MOLECULAR
DA cancro: um desafio e uma oportunidade para avançar -os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
no tratamento em Oncologia

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

5 434 208,00

4555 .: Instituto Gulbenkian de Ciência

capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A Challenges4RIA .: Challenges for Research and
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
Innovation Accelerator
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

459 045,19

2 499 827,90

MultiBiorefinery .: Estratégias multiuso para a
valorização de uma gama alargada de subprodutos
-agroflorestais e das pescas: Um passo em frente na
criação de uma biorrefinaria integrada

791 330,08

DA POINT4PAC .: ONCOLOGIA DE PRECISÃO: TERAPIAS E
-TECNOLOGIAS INOVADORAS

1 906 050,64

capacidades de
capacidade de INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO FIBR3D .: Processos híbridos baseados em Fabrico
a promoção de EM ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA Aditivo de compósitos de matriz termoplástica -os de interesse INDUSTRIAL
reforçados com fibras longas ou contínuas

753 692,40
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-016417

LISBOA-01-0145FEDER-016418

LISBOA-01-0145FEDER-016428

LISBOA-01-0145FEDER-016431

LISBOA-01-0145FEDER-016432

LISBOA-01-0145FEDER-016437

LISBOA-01-0145FEDER-016474

LISBOA-01-0145FEDER-016549

LISBOA-01-0145FEDER-016580

LISBOA-01-0145FEDER-016581

LISBOA-01-0145FEDER-016586

LISBOA-01-0145FEDER-016595

LISBOA-01-0145FEDER-016599

LISBOA-01-0145FEDER-016616

LISBOA-01-0145FEDER-016623

LISBOA-01-0145FEDER-016628

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

2/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

ONEIDA .: Plataforma Ómica para Prevenção e
Controlo de infecções e de Resistência aos -Antimicrobianos.

capacidades de
capacidade de INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE DM4Manufacturing .: Aligning Manufacturing
a promoção de SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA Decision Making with Advanced Manufacturing -os de interesse E CIÊNCIA
Technologies.
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

2 469 635,88

366 337,50

MEDPERSYST .: Redes sinápticas e abordagens
compreensivas de medicina personalizada em -doenças neurocomportamentais ao longo da vida

685 015,19

SPLACH .: Planeamento territorial para a mudança

--

535 249,78

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
os de interesse

RETIOT .: Utilização de Tecnologias de Reflectometría
no melhoramento do futuro Internet das Coisas e -Sistemas Ciber-Físicos

389 958,58

capacidades de
capacidade de
a promoção de CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS
os de interesse

CREATOUR .: Desenvolver Destinos de Turismo
Criativo em Cidades de Pequena Dimensão e Áreas -Rurais

353 910,17

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

BIOCLICS .: Materiais compósitos com resposta a
estímulos, respectivo processo de produção e -aplicação como película sensitiva

7 852,03

DEEPBIOREFINERY .: Solventes Eutéticos Profundos
Naturais: Uma Plataforma para promover a
-biorefinaria integrada baseada em Eucalyptus
globulus e na cortiça de Quercus suber

72 897,00

UltimatePanel .: Painéis curvos para aplicação
-estrutural

59 676,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse

capacidades de
capacidade de ICETA
INSTITUTO
DE
CIÊNCIAS, ACTONP53 .: Regulação farmacológica das proteínas
a promoção de TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA da família p53: a caminho de novas terapias -os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
anticancerígenas
capacidades de
capacidade de IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
SENSE .: Mecanismos moleculares envolvidos no
a promoção de IMUNOLOGIA
MOLECULAR
DA
-reconhecimento de células com perda da E-caderina
os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse

SkinChip .: Dispositivo de microfluídica inovador
baseado em celulose capaz de suportar a modelação -3D de pele

capacidades de
capacidade de ICETA
INSTITUTO
DE
CIÊNCIAS,
a promoção de TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA FerPlant .: Novos FERtilizantes para prevenir a clorose -os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
capacidades de
capacidade de ICETA
INSTITUTO
DE
CIÊNCIAS, VINE&WINES .: VINE&WINE RESIDUES: Fontes
a promoção de TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA ilimitadas de compostos polifenólicos para aplicação -os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
em Alimentos Funcionais.
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse

NeuronMAP .: Plataforma
neuronio-memristor

adaptativa

hibrida

--

capacidades de
capacidade de
MiNerv .: Inervação sensorial na orquestração da
INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA
a promoção de
regeneração ossea: interação nas câmaras -BIOMEDICA
os de interesse
microfluidicas

47 446,00

33 312,00

62 184,00

96 599,00

9 000,00

64 932,00

64 656,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-016647

LISBOA-01-0145FEDER-016648

LISBOA-01-0145FEDER-016664

LISBOA-01-0145FEDER-016669

LISBOA-01-0145FEDER-016674

LISBOA-01-0145FEDER-016677

LISBOA-01-0145FEDER-016679

LISBOA-01-0145FEDER-016681

LISBOA-01-0145FEDER-016687

LISBOA-01-0145FEDER-016688

LISBOA-01-0145FEDER-016705

LISBOA-01-0145FEDER-016709

LISBOA-01-0145FEDER-016718

LISBOA-01-0145FEDER-016725

LISBOA-01-0145FEDER-016733

LISBOA-01-0145FEDER-016735

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

3/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

capacidades de
capacidade de ICETA
INSTITUTO
DE
CIÊNCIAS, ARCHAIC .: A arqueogenética de bovinos Ibéricos:
a promoção de TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA investigação das suas origens, da sua evolução e do -os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
seu melhoramento

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

15 492,00

capacidades de
NL Antitumor .: Co-encapsulação em transportadores
capacidade de
CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA lipídicos nanoestruturados como uma plataforma
a promoção de
-CELULAR
multifuncional para o tratamento de tumores
os de interesse
cerebrais

13 814,00

capacidades de
FARSYD .: Os Sistemas Agrícolas enquanto
capacidade de ICETA
INSTITUTO
DE
CIÊNCIAS,
instrumento de suporte a políticas de conservação e
a promoção de TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA
-gestão de paisagens agrícolas de elevado valor
os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
natural

71 739,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse

ELLES .: ELLES-Desenvolvimento de modelos submalha para simulação das grandes escalas com -fluidos viscoelásticos

70 053,00

Exhaust2Energy .: Recuperação de Calor dos Gases de
-Escape de Automóveis com Controlo Térmico

17 880,00

capacidades de
capacidade de INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE mKEP .: mKEP - Modelos e algoritmos de optimização
a promoção de SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA em programas internacionais de doacção renal -os de interesse E CIÊNCIA
cruzada.
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

24 807,00

E-UNIVERSITY .: Universidade Empreendedora: o caso
da Educação Superior em Portugal e o seu impacto na -competitividade regional

39 922,46

capacidades de
ECOFERT .: Produção de fertilizantes de ferro amigos
capacidade de ICETA
INSTITUTO
DE
CIÊNCIAS,
do ambiente e avaliação da sua eficacia na correcção
a promoção de TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA
-da clorose férica em plantas de soja cultivadas em
os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
solos alcalinos

22 248,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

nanoHyperTHerm .: Nanopartículas integrando
aquecedores e termómetros: aplicações ao -movimento Browniano e em hipertermia

15 120,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse

ObesInCrisis .: Desigualdades na obesidade infantil: o
impacto da crise socioeconómica em Portugal de -2009 a 2015

5 520,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse

INVADER-IV .: Invader - Ferramentas INoVAdoras para
Detectar Espécies invasoras e agentes de contRolo -biológico

36 632,00

LIFESOLAR .: Tempo de vida dos principais
componentes para aplicações de energia solar -térmica

44 976,00

GSL .: GreenSoftwareLab: Computação Verde como
-uma Disciplina de Engenharia

34 543,00

Eggy .: Dispositivo não intrusivo de obtenção de
indicadores de utilização energética e respetivo -processo de funcionamento

6 842,69

capacidades de
capacidade de
LNEG - LABORATÓRIO
a promoção de
ENERGIA E GEOLOGIA I.P.
os de interesse

NACIONAL

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

DE

capacidades de
capacidade de INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE EasyFlow .: Operações logisticas eficientes e
a promoção de SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA colaborativas para maior sustentabilidade das -os de interesse E CIÊNCIA
cadeias de abastecimento florestais
capacidades de
MODMETVID .: Modelação das vias metabólicas da
capacidade de ICETA
INSTITUTO
DE
CIÊNCIAS,
videira através da combinação de dados climatéricos,
a promoção de TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA
-solos e espectroscopia vibracional não invasiva e
os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
aplicada in-situ

40 489,00

46 728,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-016737

LISBOA-01-0145FEDER-016738

LISBOA-01-0145FEDER-016743

LISBOA-01-0145FEDER-016744

LISBOA-01-0145FEDER-016754

LISBOA-01-0145FEDER-016757

LISBOA-01-0145FEDER-016758

LISBOA-01-0145FEDER-016759

LISBOA-01-0145FEDER-016760

LISBOA-01-0145FEDER-016761

LISBOA-01-0145FEDER-016772

LISBOA-01-0145FEDER-016774

LISBOA-01-0145FEDER-016787

LISBOA-01-0145FEDER-016788

LISBOA-01-0145FEDER-016789

LISBOA-01-0145FEDER-016793

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

4/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

SafEarth .: Proteção sísmica do património construído
-em terra

capacidades de
capacidade de INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE HHRPLAN .: Previsão e apoio à decisão para o
a promoção de SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA planeamento de recursos humanos de saúde e -os de interesse E CIÊNCIA
análise de políticas
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse

DYNATURNTAKE .: Dinâmica da Tomada de Vez em
-Interações Sociais Mãe-Criança

capacidades de
capacidade de INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
WISE .: Redes de Comunicações em Malha formadas
a promoção de SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA
-por Veículos Aéreos Sensíveis ao Tráfego
os de interesse E CIÊNCIA
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

28 440,00

40 030,00

17 544,00

53 604,00

HULK .: Cloroplastos Funcionais dentro de Células
-Animais: Resolvendo o Enigma

21 686,50

PT-W .: PT-W - Bioferramentas para uma obtenção
sustentável de tungsténio, da biodeteção à -biolixiviação e biorecuperação

7 300,00

NANOBINDERS .: NANOpartículas poliméricas
BIogénicas funcionalizadas para adsorção de metais
-em aplicações amigas do ambiente: bioREmediação e
bioSensores

12 000,00

DataScience4NP
Programadores

--

42 030,00

capacidades de
Ren4EEnIEQ .: Ferramenta estendida acoplada ao
capacidade de
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO BIM para a melhoria da eficiência energética e
a promoção de
-DA AERODINAMICA INDUSTRIAL
qualidade do ambiente interior na renovação de
os de interesse
edifícios

40 079,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse

.:

Data

Science

para

Não-

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse

DAM_AGE .: DAM_AGE - Técnicas Avançadas de
Monitorização Dinâmica da Condição Estrutural de -Barragens de Betão

57 000,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
os de interesse

JELLYFISHERIES .: Abordagem integrada para a
previsão do impacto de organismos gelatinosos em -ecossistemas marinhos costeiros

49 449,00

INTSIN .: Integration of carbon and hormone signaling
-in plants

68 760,00

MYTAG .: Integração de marcas naturais e artificiais
para reconstruir migrações de peixes e alterações -ontogénicas de nicho

17 400,00

ALIEN .: Abordagem integrada ao estudo da interação
-Lasiodiplodia-videira

24 240,00

ISOLTOPSUP .: Novos materiais
topológicos e supercondutores

--

24 000,00

capacidades de
Antiincrustante .: Superando problemas ambientais
capacidade de
CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE associados aos agentes anti-incrustantes: síntese de
a promoção de
-INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL
biocidas não tóxicos inspirados na Natureza e
os de interesse
imobilização em revestimentos poliméricos.

52 352,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse

isoladores

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-016809

LISBOA-01-0145FEDER-016814

LISBOA-01-0145FEDER-016816

LISBOA-01-0145FEDER-016820

LISBOA-01-0145FEDER-016822

LISBOA-01-0145FEDER-016824

LISBOA-01-0145FEDER-016825

LISBOA-01-0145FEDER-016833

LISBOA-01-0145FEDER-016834

LISBOA-01-0145FEDER-016844

LISBOA-01-0145FEDER-016855

LISBOA-01-0145FEDER-016857

LISBOA-01-0145FEDER-016860

LISBOA-01-0145FEDER-016865

LISBOA-01-0145FEDER-016868

LISBOA-01-0145FEDER-016869

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

5/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse

Nome da Operação | Operation Name

Por3O .: Uma abordagem ómica aplicada a azeites
-Portugueses

21 600,00

A Nossa Música .: A nossa música, o nosso mundo:
Associações musicais, bandas filarmónicas e -comunidades locais (1880-2018)

7 674,00

CrystalFlow .: Cristalização em contínuo de princípios
-ativos

36 000,00

capacidades de
capacidade de PRODEQ
ASSOCIAÇÃO
PARA
O EcoVector .: Novas estratégias ecológicas para o
a promoção de DESENVOLVIMENTO
DA
ENGENHARIA biocontrolo do vector do nemátodo da madeira do -os de interesse QUÍMICA
pinheiro na Eurásia
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
os de interesse

ADINCROMOGLIO .: Relação entre adenosina e
instabilidade cromossomal: uma nova perspetiva
-para compreender o mecanismo oncogénico em
glioblastoma

capacidades de
capacidade de ICETA
INSTITUTO
DE
CIÊNCIAS, FRESHING .: Próxima geração da monitorização da
a promoção de TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA biodiversidade: avaliação da qualidade ecológica e -os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
conservação das espécies utilizando metagenómica
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

64 752,00

25 000,00

44 271,00

MORPHEUS .: MORPHEUS - Estudos em Morfologia e
-Erosão de Leitos Fluviais

93 009,00

PRESSNMR-MAT .: Estudo da captura de CO2 via
pós/pré-combustao
industrial
em
materiais
-sorbentes nanoporosos por RMN do estado sólido a
pressão variável

39 168,00

capacidades de
SMARTWINE .: SMARTWINE ? Fermentações vínicas
capacidade de
UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO mais inteligentes: integração de ferramentas Omicas
a promoção de
-DOURO
no desenvolvimento de novas culturas-mistas para a
os de interesse
produção de vinhos feitos à medida

93 292,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

Elven .: Elven - Lógicas para verificação de programas
-na Web

37 084,00

DRIM-PET .: Dual-ended Readout Innovative Method
-for Positron Emission Tomography

29 506,00

Euterpe .: Euterpe revelada: Mulheres na composição
e interpretação musical em Portugal nos séculos XX e -XXI

9 872,00

capacidades de
capacidade de INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO MultiOptComp .: Desenvolvimento de Compósitos de
a promoção de EM ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA Matrix Polimérica não Convencionais baseados em -os de interesse INDUSTRIAL
Análise Multi Escala e Otimização
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS
os de interesse

90 036,00

ECOLIVES .: Gestão sustentável em olivais
mediterrânicos: serviços de controlo biológico
-providenciados por espécies silvestres como
incentivos para a conservação da biodiversidade

61 777,00

P-RIDE .: Portugal: Integração Regional da Demografia
-e da Economia

82 953,00

FINHABIT .: Viver em Tempos Financeiros: Habitação
-e Produção de Espaço no Portugal Democrático

33 300,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-016871

LISBOA-01-0145FEDER-016879

LISBOA-01-0145FEDER-016882

LISBOA-01-0145FEDER-016883

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0145FEDER-016885

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0145FEDER-016886

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0145FEDER-016887

LISBOA-01-0145FEDER-016890

LISBOA-01-0145FEDER-016893

LISBOA-01-0145FEDER-016895

LISBOA-01-0145FEDER-016896

LISBOA-01-0145FEDER-016898

LISBOA-01-0145FEDER-016900

LISBOA-01-0145FEDER-016902

LISBOA-01-0145FEDER-016907

LISBOA-01-0145FEDER-016955

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.01

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.01

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

capacidades de
capacidade de
a promoção de CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS
os de interesse

RECON .: Que ciência económica se faz em Portugal?
Um estudo da investigação portuguesa recente em -Economia (1980 à actualidade)

22 470,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
os de interesse

PRATYTECH .: Controlo do nemátode das lesões
radiculares Pratylenchus penetrans: uma abordagem -biotecnológica

39 062,00

OPWEC .: OPWEC | Otimização de Conversores de
-Energia das Ondas

81 792,00

capacidades de
CONTEXTWA .: Middleware e Técnicas de Inferência
capacidade de INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
de Contextos a partir de fluxos de Dados para
a promoção de SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA
-Desenvolvimento de Serviços Conscientes do
os de interesse E CIÊNCIA
Contexto em Dispositivos Móveis

73 759,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse

capacidades de
PLASTICGLOBAL .: PLASTICGLOBAL - Avaliação da
capacidade de
transferência de agentes químicos mediada por
CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
a promoção de
plásticos e dos seus efeitos em redes tróficas de -INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL
os de interesse
ecossistemas de profundidade, costeiros e estuarinos
em c
capacidades de
capacidade de CENTRO
DE
INVESTIGAÇÃO
EM
a promoção de ASTRONOMIA
/
ASTROFISICA
DA QUEST .: Novos desafios na procura de outras Terras -os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
os de interesse

45 624,00

30 172,00

CEE .: Eleições Europeias em mudança: o impacto dos
programas de ajustamento na Zona Euro nas -campanhas das Eleições para o Parlamento Europeu

22 450,00

RECONCILE .: Conservação da Biodiversidade,
Alterações Globais e Incertezas: Reconciliando a
-Persistência
da
Biodiversidade
com
o
Desenvolvimento Humano em Ambientes Dinâmicos

10 920,00

AUXPROTECH .: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS
-COMPÓSITOS AUXÉTICOS PARA PROTEÇÃO PESSOAL

19 860,00

FARMTRANSANION .: Transporte transmembranar de
aniões promovido por moléculas ?drug-like?:
-construção de uma biblioteca de carregadores de
aniões inspirados no Ataluren (PTC124)

99 897,00

NanoMaxiSafe
.:
Sistemas
de
libertação
nanoestruturais funcionalizados para aplicações
alimentares: estratégias para maximizar a -biodisponibilidade de compostos bioativos e
avaliação da sua segurança

71 850,00

ASPASSI .: Avaliação da Segurança e reforço de
Paredes de Alvenaria de enchimento para -Solicitações SÍsmicas

63 984,00

FRPLongDur .: FRPLongDur ? Comportamento
estrutural a longo prazo e de durabilidade de
-elementos de betão armado reforçados à flexão com
laminados de CFRP

24 996,00

NANOSENSING .: Filmes finos semicondutores do tipo
nanocompósito, compostos por nanopartículas de
metal nobre dispersos em matrizes reativas óxido- -metal para aplicações em detetores de gases com
base

30 456,00

ABSOLAR .: Revestimento multicamada para
absorção selectiva da radiação solar para aplicações -de temperaturas elevadas

16 800,00

URBLOG .: Sistema
multifuncional

49 035,00

de

transporte

aéreo

--
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-017061

LISBOA-01-0145FEDER-017219

LISBOA-01-0145FEDER-019764

LISBOA-01-0145FEDER-022053

LISBOA-01-0145FEDER-022059

LISBOA-01-0145FEDER-022075

LISBOA-01-0145FEDER-022077

LISBOA-01-0145FEDER-022084

LISBOA-01-0145FEDER-022090

LISBOA-01-0145FEDER-022096

LISBOA-01-0145FEDER-022098

LISBOA-01-0145FEDER-022113

LISBOA-01-0145FEDER-022115

LISBOA-01-0145FEDER-022117

LISBOA-01-0145FEDER-022122

LISBOA-01-0145FEDER-022124

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

7/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
os de interesse

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

PRODUÇÃO DE NANOESTRUTURAS 2D .: DISPOSITIVO
E PROCESSO DE ETAPA ÚNICA PARA A SÍNTESE
SELETIVA DE NANOESTRUTURAS 2D AUTÓNOMAS -USANDO
TECNOLOGIA
PLASMA
DE
ALTO
RENDIMENTO

49 535,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE
os de interesse

AmICCI .: Apoio à Internacionalização, Consolidação
de competências e promoção de novas linhas de -Investigação

583 480,61

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

BIOPLASTIC PHA .: Processo de produção de
bioplásticos (polihidroxialcanoatos - PHAs) utilizando -culturas de microrganismos fotossintéticos

7 699,32

ITQB+ .: Um compromisso para a internacionalização
-da Investigação e Desenvolvimento no ITQB

206 614,98

1 424 249,12

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
LNEG - LABORATÓRIO
a promoção de
ENERGIA E GEOLOGIA I.P.
os de interesse

NACIONAL

DE BBRI .: Infraestrutura de Investigação em Biomassa e
-Bioenergia

capacidades de
capacidade de
LNEG - LABORATÓRIO
a promoção de
ENERGIA E GEOLOGIA I.P.
os de interesse

NACIONAL

DE NZEB_LAB .: Infraestrutura de
Integração do Solar em Edifícios

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

investigação

-

--

861 279,35

VIASEF .: Estrutura de alta segurança para artrópodes
-in vivo

821 683,00

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
RBCog-Lab .: Laboratório de Robótica, Cérebro e
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-Cognição
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
capacidades de
capacidade de
LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE Micro&NanoFabs@PT .: Rede de Infraestruturas de
a promoção de
-NANOTECNOLOGIA (LIN)
Investigação de Micro- e Nanofabricação em Portugal
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
os de interesse

318 763,06

2 312 000,94

NECL .: Rede de Laboratórios de Condições Extremas --

627 350,02

ADENE@H2020 .: Participação ADENE no programa
-horizonte 2020

101 703,96

INIESC .: Infra-estrutura Nacional de Investigação em
-Energia Solar de Concentração

895 555,90

ERIHS.PT .: Plataforma Portuguesa da Infraestrutura
-Europeia de Investigação em Ciências do Património

588 099,04

capacidades de
capacidade de
FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE CLARIN LP .: Infraestrutura Comum para os Recursos
a promoção de
-DE LISBOA
e Tecnologia da Linguagem
os de interesse
capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E
a promoção de
PPBI .: Plataforma Portuguesa de BioImagem
CELULAR - IBMC
os de interesse
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO LLPT .: Laserlab-Portugal
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO

1 405 697,92

--

2 164 238,57

--

995 410,00
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-022125

LISBOA-01-0145FEDER-022127

LISBOA-01-0145FEDER-022128

LISBOA-01-0145FEDER-022139

LISBOA-01-0145FEDER-022151

LISBOA-01-0145FEDER-022153

LISBOA-01-0145FEDER-022157

LISBOA-01-0145FEDER-022161

LISBOA-01-0145FEDER-022168

LISBOA-01-0145FEDER-022170

LISBOA-01-0145FEDER-022184

LISBOA-01-0145FEDER-022207

LISBOA-01-0145FEDER-022209

LISBOA-01-0145FEDER-022210

LISBOA-01-0145FEDER-022231

LISBOA-01-0145FEDER-023222

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

capacidades de
capacidade de
FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE
a promoção de
RNEM .: Rede Nacional de Espectrometria de Massa
DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de ICETA
INSTITUTO
DE
CIÊNCIAS,
PORBIOTA .: E-Infraestrutura Portuguesa
a promoção de TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA
Informação e Investigação em Biodiversidade
os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO

de

--

1 776 248,17

--

2 488 242,00

capacidades de
capacidade de
FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE COASTNET .: Rede Portuguesa de Monitorização
a promoção de
-DE LISBOA
Costeira
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de ASSOCIAÇÃO INCD
os de interesse

4 864 950,75

C4G .: Colaboratório para as Geociências

--

1 016 656,14

INCD .: Infraestrutura Nacional de Computação
-Distribuída

1 701 097,78

capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A PTNMR .: Rede Nacional de Ressonânica Magnética
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
Nuclear
os de interesse

PRISC .: Infrastrutura Portuguesa de Coleções
-Científicas para a Investigação

capacidades de
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER
CONGENTO .: Consórcio
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ
Geneticamente Manipuláveis
os de interesse CHAMPALIMAUD
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
os de interesse

551 646,00

ROSSIO .: ROSSIO - Ciências Sociais, Artes e
-Humanidades

capacidades de
capacidade de
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA EMSO-PT .: Obervatório Europeu Multidisciplinar do
a promoção de
-ATMOSFERA, I.P.
Fundo do Mar e Coluna de Água - Portugal
os de interesse

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)
os de interesse

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

para

Organismos

4 600 371,68

2 636 478,10

2 081 882,00

--

3 508 028,74

GenomePT .: Laboratório Nacional de Sequenciação e
-análise de genomas

826 226,40

Windscanner.PT
.:
Windscanner
Infraestrutura Nacional WindScanner

--

366 638,35

--

1 265 554,00

PASSDA .: Produção e Arquivo de Dados de Ciências
-Sociais

817 898,34

Biodata.pt .: BioData.pt - Infraestructura Portuguesa
-de Dados Biológicos

2 271 724,30

ExPOSE .: Establishing protocols to assess
occupational exposure to microbiota in clinical -settings

91 007,54

Portugal.

DataLab .: Laboratório de Dados de Ciências Sociais

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-023235

LISBOA-01-0145FEDER-023262

LISBOA-01-0145FEDER-023349

LISBOA-01-0145FEDER-023356

LISBOA-01-0145FEDER-023368

LISBOA-01-0145FEDER-023382

LISBOA-01-0145FEDER-023439

LISBOA-01-0145FEDER-023453

LISBOA-01-0145FEDER-023470

LISBOA-01-0145FEDER-023480

LISBOA-01-0145FEDER-023491

LISBOA-01-0145FEDER-023583

LISBOA-01-0145FEDER-023651

LISBOA-01-0145FEDER-023720

LISBOA-01-0145FEDER-023838

LISBOA-01-0145FEDER-023937

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA
os de interesse

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Eco-sensors4Health .: Eco-sensores na promoção da
saúde: Apoiar as crianças na criação de escolas eco- -saudáveis

91 553,81

INTERATrigo .: Avaliação do rendimento e qualidade
-em trigo mole em função das interações água-azoto

25 083,19

capacidades de
capacidade de
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE INDEEd .: Regulação da qualidade do ar interior
a promoção de
-LISBOA
através da utilização de argamassas eco-eficientes
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
ESCOLA SUPERIOR DE
a promoção de
TURISMO DO ESTORIL
os de interesse

HOTELARIA

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
os de interesse

E

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

139 439,64

CFD4CHEESE .: Aplicação da mecânica dos fluídos
computacional na otimização das condições de cura -de queijos tradicionais

45 857,19

TourFly1992gr1964 .: INOVAÇÃO E FUTURO:
CONTRIBUTOS PARA O DESENHO DA OFERTA -TURÍSTICA NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

149 841,69

Landscape Museum .: Narrativas e Experiência do
-Lugar: bases para um Museu da Paisagem

108 893,78

SPLIT .: Tratamento estratificado para indivíduos com
-dor lombar nos cuidados de saúde primários

144 658,50

CCRE-MPC .: Criação, circulação, registo e edição de
obras de música portuguesa contemporânea, numa
-perspetiva reflexiva (áreas da composição, da
performance e do som e tecnologias da música)

104 545,53

capacidades de
capacidade de
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE RENEFUEL .: PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
a promoção de
-LISBOA
RENOVÁVEIS POR ELECTRÓLISE DE ÁGUA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
ASSOCIAÇÃO DE JARDINS-ESCOLAS JOÃO DE
a promoção de
EduMar .: EDUcar para o MAR
DEUS
os de interesse

123 591,69

--

119 921,52

--

132 054,42

AgetEm .: Agrio et Emulsio - Desenvolvimento de
-Novos Produtos

10 691,38

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
os de interesse

Learn2Behave .: Caracterização de comportamentos
para promoção de eficiência no consumo de energia -através de abordagens PBL

30 964,60

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA
os de interesse

LITIO .: A geologia como base da qualidade de vida ?
a sustentabilidade do lítio na povoação de Gonçalo -(Guarda)

1 653,51

OSTRAQUAL .: Valorização e promoção da qualidade
-das ostras de aquacultura na região do Sado e Mira

96 938,61

LLMCP LisPan .: Living Lab para Conteúdos e
Plataformas de Media - Painel de Utilizadores de -Internet na região de Lisboa

88 958,73

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM
os de interesse

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
os de interesse

ECF .: Educação e Cidadania Fiscal

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-023940

LISBOA-01-0145FEDER-024003

LISBOA-01-0145FEDER-024020

LISBOA-01-0145FEDER-024093

LISBOA-01-0145FEDER-024135

LISBOA-01-0145FEDER-024172

LISBOA-01-0145FEDER-024250

LISBOA-01-0145FEDER-024288

LISBOA-01-0145FEDER-024325

LISBOA-01-0145FEDER-026167

LISBOA-01-0145FEDER-026888

LISBOA-01-0145FEDER-027020

LISBOA-01-0145FEDER-027947

LISBOA-01-0145FEDER-028003

LISBOA-01-0145FEDER-028008

LISBOA-01-0145FEDER-028011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

capacidades de
capacidade de
3D-DentalPrint .: Manufactura aditiva de próteses
EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO
a promoção de
dentárias em zircónia e compósitos nanoestruturados -SUPERIOR CRL
os de interesse
alumina/zirconia
capacidades de
capacidade de
ESCOLA SUPERIOR DE
a promoção de
TURISMO DO ESTORIL
os de interesse

HOTELARIA

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE
os de interesse
capacidades de
capacidade de
ESCOLA SUPERIOR DE
a promoção de
TURISMO DO ESTORIL
os de interesse

HOTELARIA

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
os de interesse
capacidades de
capacidade de
ESCOLA SUPERIOR DE
a promoção de
TURISMO DO ESTORIL
os de interesse

HOTELARIA

117 455,62

RDFGAS .: Aproveitamento energético dos
-combustíveis derivados de resíduos e lamas secas

20 325,91

E TARGET .: Turismo de Pesquisa Avançada para a
-Valorização Administrativa

148 948,66

DECIdE .: Plataforma de Apoio à Decisão Multicritério
-na Gestão Patrimonial de Infraestruturas de Água

123 441,73

E MISAGE .: Estratégias de redução de acrilamida e
-produtos de glicogenação avançada em pão

127 696,55

capacidades de
capacidade de
EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO MolecularDent .: Design Molecular para Restauração
a promoção de
-SUPERIOR CRL
Dentaria
os de interesse

BIO4DIA .: Deteção precoce e monitorização da
-progressão metabólica da diabetes tipo 2

capacidades de
capacidade de
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO TESTOR .: TESTOR - A produção e simplificação de
a promoção de
-AVE
provas
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
FUNDAÇÃO PARA
a promoção de
TECNOLOGIA
os de interesse

A

CIÊNCIA

E

113 684,07

SALTREDUCTION .: Redução de sal na Restauração Desenvolvimento de formulações redução e sal e -elaboração de manual para a restauração.

E

capacidades de
capacidade de
VASelfCare .: Assistente virtual para facilitar o
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE
a promoção de
autocuidado de pessoas mais velhas com diabetes -LISBOA
os de interesse
tipo 2

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
os de interesse

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

134 806,38

122 782,11

36 657,47

29 919,83

NovaSBE H2020 2017 .: Apoio à preparação de
-propostas Horizonte 2020 em 2017 na Nova SBE

63 427,40

A RCTS100 .: Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade a
-100 Gbit/s

3 254 584,00

capacidades de
capacidade de
VIRCHIMERA .: Investigação de um gene tumoral viral
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
num modelo de infeção em murganho através de um -LOBO ANTUNES
os de interesse
vírus quimera.
capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO REINSURE .: Regulação da rede de resposta
a promoção de
-LOBO ANTUNES
imunológica epitelial
os de interesse
capacidades de
capacidade de
SUGAR .: Reduzir a ingestão de açúcar:
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE
a promoção de
Determinantes individuais e contextuais da perceção -LISBOA
os de interesse
e consumo de açúcar
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
NASIB .: Nano-engenharia de semicondutores de
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-largo hiato utilizando feixes de iões
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO

239 156,12

164 988,93

218 496,23

189 848,25

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-028039

LISBOA-01-0145FEDER-028071

LISBOA-01-0145FEDER-028118

LISBOA-01-0145FEDER-028121

LISBOA-01-0145FEDER-028128

LISBOA-01-0145FEDER-028146

LISBOA-01-0145FEDER-028170

LISBOA-01-0145FEDER-028179

LISBOA-01-0145FEDER-028184

LISBOA-01-0145FEDER-028241

LISBOA-01-0145FEDER-028274

LISBOA-01-0145FEDER-028299

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0145FEDER-028311

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0145FEDER-028333

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0145FEDER-028360

LISBOA-01-0145FEDER-028365

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.01

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.01

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse

Nome da Operação | Operation Name

OCT4BRAIN .: A imagem não-invasiva por tomografia
de coerência óptica na doença neurodegenerativa: da -retinal animal ao cérebro humano.

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
m-SSChain .: m-SSChain: Gestão de Cadeias de
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-Abastecimento Sustentáveis
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

239 200,10

22 825,00

TARGET .: Terapia Génica para tratamento de
-retinopatia diabética

239 549,00

PLANTENERGY .: MECANISMOS MOLECULARES DE
-GESTÃO DE ENERGIA NAS PLANTAS

239 976,60

capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A STReSS-PI .: Estudos funcionais de tráfego de
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE membrana e secrecção em células vegetais - a via dos -os de interesse CIÊNCIAS
fosfoinositois nas respostas a stresses abióticos
capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
LESSisMORE .: MENOS rejeições e MENOR esforço de
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-pesca por uma MAIOR eficiência na pequena pesca
os de interesse CIÊNCIAS
VOrtEx .: Reconhecimento visual da palavra e
DA processamento
ortográfico:
Investigação
e
-contributos da Psicologia Cognitiva, Neurociências, e
Simulação Computacional

capacidades de
capacidade de
iMMunoCOGNITION .: Impacto das células T gd17
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
residentes nas meninges em funções cognitivas num -LOBO ANTUNES
os de interesse
contexto fisiológico e neuropatológico
capacidades de
capacidade de
MUSE .: Música Para o Desenvolvimento de
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE
a promoção de
Competências Sociais: O Impacto do Treino Musical -LISBOA
os de interesse
no Processamento Sócio-emocional
capacidades de
FOAM4ENER .: Nanoespumas multifuncionais de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
óxido de cobalto: novos materiais de eléctrodo para
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-supercondensadores e reacções electrocatalíticas do
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
oxigénio
capacidades de
EPIRaft .: Contribuição da reorganização das
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A membranas e jangadas lipídicas para a fisiopatologia
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE da epilesia mesial temporal com esclerose do -os de interesse CIÊNCIAS
hipocampo (MTLE-HS): relação com o tratamento
com dieta c
capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO TzDD .: Libertação controlada de agentes bioactivos
a promoção de
-LOBO ANTUNES
por reação química seletiva.
os de interesse
capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
EUCLIPO .: Efeitos da eutrofização e clima nos
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-polinizadores e provisão de serviços dos ecossistemas
os de interesse CIÊNCIAS
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
os de interesse

8 143,75

ESC4SHI .: Simulação e Computação eficiente para a
-Saúde, o Mar e a Indústria

capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
Cell2Tissue .: Matéria Ativa em Substratos: das
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-células aos tecidos
os de interesse CIÊNCIAS

capacidades de
capacidade de
FACULDADE
DE
PSICOLOGIA
a promoção de
UNIVERSIDADE DE LISBOA
os de interesse

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

SUPRASOL .: Agregados supramoleculares para
células solares orgânicas eficientes, estáveis e -ecológicas

229 783,80

184 523,60

187 507,97

183 589,38

239 679,45

218 209,39

134 329,87

207 337,18

238 166,90

239 990,85

239 955,88

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-028366

LISBOA-01-0145FEDER-028367

LISBOA-01-0145FEDER-028379

LISBOA-01-0145FEDER-028401

LISBOA-01-0145FEDER-028430

LISBOA-01-0145FEDER-028441

LISBOA-01-0145FEDER-028455

LISBOA-01-0145FEDER-028534

LISBOA-01-0145FEDER-028588

LISBOA-01-0145FEDER-028609

LISBOA-01-0145FEDER-028647

LISBOA-01-0145FEDER-028657

LISBOA-01-0145FEDER-028724

LISBOA-01-0145FEDER-028744

LISBOA-01-0145FEDER-028746

LISBOA-01-0145FEDER-028757

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

12/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

capacidades de
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER
CircadianInnate .: Regulação circadiana das células
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ
-inatas linfóides
os de interesse CHAMPALIMAUD
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO ENERGIL .: Sistemas de Transporte Sustentáveis:
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO Produção e Armazenamento de Energia usando -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
Líquidos Iónicos
capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A PINASTER-PWN .: Desenvolvimento de marcadores
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE moleculares para a resistência à doença da -os de interesse CIÊNCIAS
murchidão de Pinus pinaster
capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE Mol2Cryst .: Das Moléculas aos Cristais
os de interesse CIÊNCIAS

--

capacidades de
capacidade de
SuPerSolar .: Eficiência e Flexibilidade Superiores com
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A
a promoção de
Células Solares de Perovskite melhoradas com nano- -INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
os de interesse
estruturas Quânticas e Gestão de Luz
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO ALGARVE
os de interesse

WakeUp .: O despertar do oócito: reactivação
transcricional após um estado quiescente -prolongado.

capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
blindspotsXBapps .: Tópicos inexplorados
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
aplicações de ligações de halogéneo
os de interesse CIÊNCIAS

em

--

capacidades de
capacidade de
RNAMETCANCER .: O papel dos RNAs nãoINSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
codificantes longos (lncRNAs) na adaptação -LOBO ANTUNES
os de interesse
molecular e metabólica do cancro da mama.
capacidades de
UNTIeD .: Resolvendo o enigma dos megatsunamis:
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
usando os impactos proximais para constrager a
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-geração de tsunamis despoletados por colapsos
os de interesse CIÊNCIAS
vulcânicos
capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
ASCEND
.:
Adaptação
multigeracional
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
aquecimento e acidificação dos oceanos
os de interesse CIÊNCIAS

ao

--

capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
TRANSFISH .: Aclimatação transgeracional de peixes
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-temperados às alterações climáticas.
os de interesse CIÊNCIAS
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO ALGARVE
os de interesse

EW-Coast .: Sistema de alerta a riscos costeiros
-induzidos por tempestades

capacidades de
capacidade de
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PineEnemy .: Estudo das interacções nemátodea promoção de
-AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.
fungos na doença da murchidão do pinheiro
os de interesse
capacidades de
ANGIONICHE .: Uma estratégia de morfogénese
capacidade de
INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA guiada por biomateriais para terapia celular de
a promoção de
-BIOMEDICA
neovascularização
utilizando
micronichos
os de interesse
angiogénicos
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
MoniRisk .: Sistema integrado de monitorização e
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-avaliação do risco do tráfego marítimo
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
MICROEVOLD
.:
Interação
hospedeiroa promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-microorganismo e a evolução do envelhecimento
os de interesse CIÊNCIAS

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

240 000,00

238 898,25

239 613,60

232 498,89

239 975,63

23 298,75

239 399,61

238 201,41

239 998,60

238 561,55

220 935,59

70 026,00

202 359,16

31 250,00

239 885,93

239 031,61

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-028760

LISBOA-01-0145FEDER-028878

LISBOA-01-0145FEDER-028986

LISBOA-01-0145FEDER-028987

LISBOA-01-0145FEDER-029058

LISBOA-01-0145FEDER-029078

LISBOA-01-0145FEDER-029091

LISBOA-01-0145FEDER-029097

LISBOA-01-0145FEDER-029105

LISBOA-01-0145FEDER-029147

LISBOA-01-0145FEDER-029158

LISBOA-01-0145FEDER-029161

LISBOA-01-0145FEDER-029189

LISBOA-01-0145FEDER-029231

LISBOA-01-0145FEDER-029233

LISBOA-01-0145FEDER-029256

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

13/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

capacidades de
capacidade de
RESISCAST .: Melhoramento molecular de castanheiro
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO
a promoção de
para a resistência a Phytophthora cinnamomi, agente -AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.
os de interesse
causal da prodridão da raiz
capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A Sea2See .: Materiais bio-inspirados para controlo de
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
contaminação de peixe
os de interesse
capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
ABSOLV .: ABSOLV: Abstracção na resolução de
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-problemas de grande escala
os de interesse CIÊNCIAS
capacidades de
capacidade de CENTRO
DE
INVESTIGAÇÃO
a promoção de ASTRONOMIA
/
ASTROFISICA
os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO

EM
CosmoESPRESSO .: Cosmologia e Física Fundamental
DA
-com o ESPRESSO

capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SEAL .: Programação segura de aplicações web
os de interesse CIÊNCIAS

capacidades de
capacidade de
FACULDADE
DE
FARMACIA
a promoção de
UNIVERSIDADE DE LISBOA
os de interesse

236 296,65

239 998,36

239 689,99

12 375,00

--

219 359,47

FLASH .: Sinterização FLASH de oxidos funcionais
livres de chumbo para o processamento sustentável
-de materiais para aplicações em energia e
relacionadas.

60 258,20

MRIR .: Memórias Resgatadas, Identidades
(Re)construídas: Experiências de escolarização, -património e dinâmicas educativas locais

199 460,11

DA LIVERBTT .: Non-alcoholic Fatty Liver Disease:
-Emerging Biomarkers, Targets and Therapies

238 124,62

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
INSTITUTO
DE
EDUCAÇÃO
a promoção de
UNIVERSIDADE DE LISBOA
os de interesse

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

DA

capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
ISO-INVA .: Dinâmica de cadeias tróficas em
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-comunidades lóticas fortemente invadidas
os de interesse CIÊNCIAS

236 187,46

capacidades de
LIP, LABORATORIO DE INSTRUMENTAÇÃO E
capacidade de
BigDataHEP .: Analisando Grandes Quantidades de
FISICA EXPERIMENTAL DE PARTICULASa promoção de
Dados em Física das Altas Energias: à procura de uma -ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E
os de interesse
agulha em muitos palheiros
DESENVOLVIMENTO

58 366,49

capacidades de
LIP, LABORATORIO DE INSTRUMENTAÇÃO E
capacidade de
LATTES .: LATTES: um detector inovador para
FISICA EXPERIMENTAL DE PARTICULASa promoção de
astrofísica de raios gama de muito alta energia no -ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E
os de interesse
hemisfério sul
DESENVOLVIMENTO

201 010,37

capacidades de
capacidade de
FatReservoir .: Importância dos Reservatórios de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
Parasitas Extravasculares em Gado e Modelos -LOBO ANTUNES
os de interesse
Laboratoriais de Ratinhos
capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A PATHOmics .: Patogenómica da ferrugem do cafeeiro
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE para descobrir mecanismos de virulência e -os de interesse CIÊNCIAS
marcadores de diagnóstico
capacidades de
capacidade de
FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE
a promoção de
SHARE .: Saúde e Humanidades Atuando em REde
DE LISBOA
os de interesse

--

capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
WEx-Atlantic .: Extremos Meteorológicos na Região
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-Euro Atlântica: Avaliação e Impactos
os de interesse CIÊNCIAS
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
CFMOLIM .: Novas sondas de imagiologia molecular
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-para Fibrose Quística
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO

239 970,42

239 911,10

238 022,60

198 627,67

233 315,10

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-029271

LISBOA-01-0145FEDER-029298

LISBOA-01-0145FEDER-029319

LISBOA-01-0145FEDER-029338

LISBOA-01-0145FEDER-029348

LISBOA-01-0145FEDER-029352

LISBOA-01-0145FEDER-029360

LISBOA-01-0145FEDER-029395

LISBOA-01-0145FEDER-029411

LISBOA-01-0145FEDER-029454

LISBOA-01-0145FEDER-029458

LISBOA-01-0145FEDER-029460

LISBOA-01-0145FEDER-029469

LISBOA-01-0145FEDER-029520

LISBOA-01-0145FEDER-029529

LISBOA-01-0145FEDER-029550

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

capacidades de
INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
capacidade de
SISTEMAS
E
COMPUTADORES, Cosmos .: Cosmos: Coerência Causal na Periferia da
a promoção de
-INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM Rede
os de interesse
LISBOA
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
CEREBREX .: Desenvolvimento de
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
cerebelares para investigação de ataxias
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
GT-LightUP
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
sinalizadores
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO

.:

Iluminar

organóides

gasotransmissores

235 292,82

--

239 773,28

--

161 150,75

capacidades de
capacidade de
FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE PLOs .: PLOs - Preditores de Desenvolvimento de
a promoção de
-DE LISBOA
Perturbações da Linguagem e Comunicação
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
os de interesse

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

227 473,02

SUSTAINMEALS .: Refeições Escolares Sustentáveis O potencial das cantinas públicas na transição em
-larga escala para refeições de origem vegetal nas
escolas.

230 122,60

capacidades de
TelomTERRA .: Alongamento dos telómeros mediado
capacidade de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO por TERRA e por telomerase: o desvendandar de
a promoção de
-LOBO ANTUNES
novas vias moleculares, para o desenvolvimento de
os de interesse
inovadoras abordagens terapêuticas contra o cancro.

239 789,17

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO RiverCure .: RiverCure: Curar e assimilar dados
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO autorizados e obtidos por crowdsourcing para reduzir -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
a incerteza na modelação de escoamentos fluviais
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

EXODYSLY .: A exocitose de lisossomas disfuncionais
como novo paradigma na patogénese da -aterosclerose

239 999,87

GLUCOINFECT .: Adaptação metabólica a doenças
-infecciosas

239 998,07

FLIP .: Instabilidades de rede funcionais em
-perovskites naturalmente estruturadas

30 428,70

LIADA .: Líquidos iónicos como aditivos em
-dispersões de asfaltenos

11 275,00

On2OffNanoMagnets .: Desenvolvimento e aplicação
de nanomagnetes e ferrofluidos com variação on-to-off da magnetização em torno da temperatura
ambiente.

68 487,50

capacidades de
capacidade de
BRCA_RNA .: Organóides com edição génica para
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
estudar o impacto funcional de mutações BRCA1 e -LOBO ANTUNES
os de interesse
BRCA2
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

235 577,45

REFIT .: Reprogramação de linfócitos foliculares com
perfil inflamatório (Tfhi):aplicando a ciência básica à
-prática clínica de modo a desenhar imunoterapias de
precisão

capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A FructYEAST .: Estudo de caracteristicas metabólicas
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
de interesse biotecnológico em leveduras frutofílicas
os de interesse
capacidades de
capacidade de
SporoMalVac .: Estratégias para o desenvolvimento e
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
melhoramento de vacinas de organismo inteiro -LOBO ANTUNES
os de interesse
contra a malária

237 261,62

239 975,11

228 347,05

234 214,63

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-029564

LISBOA-01-0145FEDER-029579

LISBOA-01-0145FEDER-029586

LISBOA-01-0145FEDER-029590

LISBOA-01-0145FEDER-029593

LISBOA-01-0145FEDER-029605

LISBOA-01-0145FEDER-029610

LISBOA-01-0145FEDER-029656

LISBOA-01-0145FEDER-029662

LISBOA-01-0145FEDER-029663

LISBOA-01-0145FEDER-029666

LISBOA-01-0145FEDER-029671

LISBOA-01-0145FEDER-029675

LISBOA-01-0145FEDER-029686

LISBOA-01-0145FEDER-029697

LISBOA-01-0145FEDER-029704

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

FITzymes .: Evolução Laboratorial e Computacional
-Iterativa de Enzimas Bacteriana Lignolíticas

239 857,38

capacidades de
CleanMemBrains .: Sustainable power generation by
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A reverse electrodialysis with novel monovalent ion
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
perm-selective
membranes
with
antifouling
os de interesse
properties

217 230,08

capacidades de
capacidade de
AgriWWater .: Uso de água residual reciclada na rega
INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E
a promoção de
agrícola: avaliação e eliminação do risco -TECNOLÓGICA (IBET)
os de interesse
microbiológico para uma alimentação segura
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

NeoCoronary .: Papel de CCBE1 durante o
desenvolvimento da vasculatura coronária e da neo-angiogénese após enfarte do miocárdio, através da
estimulação da sinalisação por VEGF-C

capacidades de
capacidade de
EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO CartHeal .: Cartilagens para próteses da anca com
a promoção de
-SUPERIOR CRL
capacidade de libertação controlada de fármacos
os de interesse
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO DECENTER .: Controlo e Estimação Descentralizados
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO Avançados com aplicação à Navegação de Veículos -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
Autónomos e Gestão de Redes de Tráfego
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de ISPA, CRL
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse

239 900,12

233 653,88

239 865,77

BiPE .: Radiodifusão no Império Português:
-Nacionalismo, Colonialismo e Identidade

203 372,16

Neur@Ret .: Recuperação da função neuronal e
promoção da neuroprotecção na retinopatia -diabética

239 959,76

FishNoise .: Impacto do ruido antropogénico na
-fitness de peixes

190 313,11

NotchBookmark .: Estudo da função de marcador
mitótico de RBPJ/Notch na neurogénese de -vertebrados

238 698,57

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO BILMET .: Metais e Supercondutores Moleculares
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO Bidimensionais; Coerência e anisotropia em sistemas -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
de bicamada
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

239 702,14

186 841,12

FLEXIDEVICE .: Desenvolvimento de materiais
sustentáveis para aplicações em dispositivos para -electrónica flexível e geração de energia

13 737,50

capacidades de
MIG_N2Treat .: Biomarcadores imagiológicos
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
multimodais ao longo do ciclo da enxaqueca e
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-tratamento
preventivo
personalizado
por
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
neurofeedback

238 761,32

capacidades de
T1-qAFHA .: Quantificação de T1 do Miocárdio em
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
Doentes com Fibrilhação Auricular Através de
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-Aquisições Altamente Aceleradas e Correção Robusta
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
de Movimento

239 636,87

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO MOFbioFILM .: MOFbioFILM: Estruturas Metala promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO Orgânicas Bioativas Multifuncionais como Novos -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
Agentes Anti-Biofilme
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

SuberInStress .: Formação de cortiça e deposição de
-suberina: o papel do calor e do stress hídrico

176 907,57

232 357,43

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-029737

LISBOA-01-0145FEDER-029783

LISBOA-01-0145FEDER-029790

LISBOA-01-0145FEDER-029835

LISBOA-01-0145FEDER-029837

LISBOA-01-0145FEDER-029877

LISBOA-01-0145FEDER-029932

LISBOA-01-0145FEDER-029967

LISBOA-01-0145FEDER-030034

LISBOA-01-0145FEDER-030081

LISBOA-01-0145FEDER-030088

LISBOA-01-0145FEDER-030104

LISBOA-01-0145FEDER-030105

LISBOA-01-0145FEDER-030145

LISBOA-01-0145FEDER-030158

LISBOA-01-0145FEDER-030171

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A FILs .: Líquidos Iónicos Fluorados: Novos Solventes da
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
Engenheira para Processos de Separação
os de interesse
capacidades de
capacidade de
COLOSSUS .: ControlO de tubercuLOSe na interface
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO
a promoção de
bovinoS-faUna Silvestre com recurso a soluções -AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.
os de interesse
inovadoras inspiradas na natureza
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse

ASHES .: Advecção e difusão de sedimentos
provenientes de incêndios florestais transportados
-em suspensão em cursos de água com margens
rugosas

54 331,25

PIM .: Modernismos ibéricos e o imaginário
-primitivista

216 279,76

PREDICT .: Terapia personalizada para doenças
reumáticas por intermédio de aprendizagem -automática

239 921,74

PHOBOS .: Origem,
exploração de Phobos

composição,

evolução

e

--

capacidades de
MirobiomeNutriBrain .: Microbioma, nutrientes e o
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER
cérebro: Identificação dos mecanismos molecular na
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ
-base do impacto dos aminoácidos essenciais e do
os de interesse CHAMPALIMAUD
microbioma na função cerebral.
PED .: Implementação de um teste de diagnóstico
para avaliação clínica de doentes com cancro do
pulmão com base na análise proteómica das -características imunológicas e do micro-ambiente do
tumor.

capacidades de
capacidade de FARM-ID - ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE
PITON .: Isoformas do PGC-1alpha como novos alvo
a promoção de FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E
-terapêutico na Doença de Parkinson
os de interesse DESENVOLVIMENTO
capacidades de
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER
codco .: Comunicacao durante a corte: o papel de
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ
-estender o ovipositor
os de interesse CHAMPALIMAUD

BISCAMP .: Soluções Biotecnológicas Inovadoras para
-o Controlo da Campilobacteriose Genital Bovina

capacidades de
capacidade de
INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA SproutOC .: Inervação patológica em metástases
a promoção de
-BIOMEDICA
ósseas: OSTEOCLASTOS, o que estão a fazer?
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse

28 375,00

212 262,88

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO p28Nano .: O péptido penetrador celular p28 como
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO mediador da nano-entrega de fármacos para o -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
tratamento do cancro

capacidades de
capacidade de
a promoção de FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
os de interesse

238 984,62

RIVEAL .: Valores e serviços dos ecossistemas fluviais
e das florestas ripárias em paisagens fluviais alteradas -e futuros climáticos incertos

capacidades de
capacidade de FARM-ID - ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE BTox .: Plataformas Boronadas Citotóxicas
a promoção de FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E Multivalentes - Um Novo Conceito para Combater o -os de interesse DESENVOLVIMENTO
Cancro

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

NFsCoolingSystem .: Sistema avançado de
microarrefecimento baseado em NanoFluidos -inovadores e agitação acústica

49 512,50

217 449,62

120 500,52

236 446,27

239 769,35

238 267,12

218 671,28

233 923,10

6 250,00

49 925,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-030197

LISBOA-01-0145FEDER-030231

LISBOA-01-0145FEDER-030254

LISBOA-01-0145FEDER-030266

LISBOA-01-0145FEDER-030292

LISBOA-01-0145FEDER-030302

LISBOA-01-0145FEDER-030323

LISBOA-01-0145FEDER-030328

LISBOA-01-0145FEDER-030347

LISBOA-01-0145FEDER-030373

LISBOA-01-0145FEDER-030383

LISBOA-01-0145FEDER-030385

LISBOA-01-0145FEDER-030388

LISBOA-01-0145FEDER-030391

LISBOA-01-0145FEDER-030406

LISBOA-01-0145FEDER-030433

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

capacidades de
3SLYCO .: Abordagem Sustentável, Segura e eScalável
capacidade de FARM-ID - ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE
(3S) para a valorização do licopeno: conduzindo o
a promoção de FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E
-conhecimento para uma interface academia-indústria
os de interesse DESENVOLVIMENTO
para o tratamento tópico da inflamação
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse

18 253,25

HEAD2TRUNK .: Estudo da mudança de competência
-celular durante a transição cabeça-tronco

239 911,26

capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A IH4Future .: Cultura material, cultura científica:
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
património industrial para o futuro
os de interesse
capacidades de
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER NEUROCOMP .: Perturbação obsessivo-compulsiva e
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ aprendizagem pelo reforço: explorando o papel do -os de interesse CHAMPALIMAUD
cortex orbitofrontal

ADAM_3D .: Desenvolvimento de antenas através da
-impressão 3D

capacidades de
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER
EXPECTACIRCUIT .:
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ
expetativas sensoriais
os de interesse CHAMPALIMAUD

Circuitos

corticais

para

--

capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
mIDR .: Usable Intrusion Detection & Response on
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-Personal Mobile Devices
os de interesse CIÊNCIAS
capacidades de
capacidade de
FACULDADE
DE
PSICOLOGIA
a promoção de
UNIVERSIDADE DE LISBOA
os de interesse

203 257,43

UNDERCLIME .: Revelando os controles das emissões
de gases com efeito de estufa em zonas áridas e a sua -sensibilidade às mudanças climáticas

capacidades de
capacidade de FARM-ID - ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE Target@TB .: Target@TB. Explorando uma nova
a promoção de FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E ferramenta química para desvendar novas terapias e -os de interesse DESENVOLVIMENTO
alvos moleculares na tuberculose

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
os de interesse

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

230 334,62

205 206,03

239 211,91

238 366,75

239 958,78

239 826,13

CIRC .: Imagens sociais, clima organizacional e
DA qualidade das relações em acolhimento residencial:
-desenho, implementação e avaliação de um
programa de intervenção

238 495,85

capacidades de
CAPTURE .: Captura de Células Tumorais Circulantes:
capacidade de IPATIMUP-INSTITUTO DE PATOLOGIA E
uma estratégia baseada na interacção célula-matriz
a promoção de IMUNOLOGIA
MOLECULAR
DA
-combinada com glicomarcadores específicos para o
os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
cancro

13 125,00

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

LADY (LysosomAl DYsfunction) .: Disfunção lisosomal
-em doenças relacionadas com a idade

capacidades de
capacidade de
ACCuseD .: Deteção do cancro renal: estudo
REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE
a promoção de
metabolómico translacional baseado no perfil de -TECNOLOGIA - ASSOCIAÇÃO
os de interesse
compostos voláteis
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
os de interesse

239 875,12

51 730,97

BioEcosys .: Métodos de decisão em gestão de
ecossistemas
florestais:
uma
aproximação -bioeconómica integrada para a sustentabilidade

175 034,30

CORE .: Impacto da matorralizaçao na resiliencia do
-montado

231 036,20

InfoCent-IoT .: Redes eficientes centradas em
-informação para infrastruturas IoT

50 793,61
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-030438

LISBOA-01-0145FEDER-030474

LISBOA-01-0145FEDER-030485

LISBOA-01-0145FEDER-030498

LISBOA-01-0145FEDER-030514

LISBOA-01-0145FEDER-030529

LISBOA-01-0145FEDER-030557

LISBOA-01-0145FEDER-030588

LISBOA-01-0145FEDER-030623

LISBOA-01-0145FEDER-030627

LISBOA-01-0145FEDER-030629

LISBOA-01-0145FEDER-030707

LISBOA-01-0145FEDER-030709

LISBOA-01-0145FEDER-030713

LISBOA-01-0145FEDER-030751

LISBOA-01-0145FEDER-030753

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

capacidades de
capacidade de
BREAKandENTER .: O papel determinante que lesões
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
no DNA desempenham na transcrição e o seu -LOBO ANTUNES
os de interesse
impacto na diferenciação celular e em cancro
capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO HIV2CURE .: Células T foliculares no cerne da infecção
a promoção de
-LOBO ANTUNES
HIV
os de interesse
capacidades de
INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
capacidade de
SISTEMAS
E
COMPUTADORES, HAnDLE .: Sistema de Processamento Dedicado para
a promoção de
-INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM Aprendizagem Profunda
os de interesse
LISBOA
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse

FunImp .: Projeto e Manufatura de Implantes
-Multifuncionais

capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A AWARENESS .: Estudo das vocalizações da baleia
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE comum para uma avaliação robusta da densidade -os de interesse CIÊNCIAS
populacional por métodos acústicos passivos

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

239 753,88

239 999,11

141 839,09

79 100,00

239 939,66

capacidades de
NanoCell2SEC .: Soluções sustentáveis de elementos
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A de segurança óptica impressos derivados da cor
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
estrutural de compósitos de nanocelulose inspirados
os de interesse
na natureza

220 734,55

capacidades de
CIGUA .: A expansão de dinoflagelados tóxicos
capacidade de
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA tropicais e subtropicias do género Gambierdiscus:
a promoção de
-ATMOSFERA, I.P.
distribuição, tranferência da toxina na cadeia trófica e
os de interesse
risco de intoxicação por ciguatera

210 062,26

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
os de interesse

MASSI5G .: Estratégias de comunicação multi-banda
-para sistemas cooperativos de 5ª Geração

capacidades de
capacidade de
DREaMM .: Desenvolvimento de membranas
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A
a promoção de
magnéticas nanofibrilares com dupla capacidade de -INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
os de interesse
resposta
capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
os de interesse

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

239 723,75

PES3N .: Soluções Energeticamente Eficientes para
-Redes de Sensores Seguras

34 373,99

89 196,20

CoSHARE .: Partilha de Espectro Coordenada para
-Acesso Oportunista

238 683,18

BIOSAFE .: O uso de biocidas na prevenção da
-resistência aos antimicrobianos na comunidade.

239 997,91

capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO DRIVER .: Metabolismo hepático determina a
a promoção de
-LOBO ANTUNES
replicação de Plasmodium.
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

238 421,63

SocialPeptides
.:
Efeitos
ontogenéticos
e
transgeracionais de peptideos tipo oxitocina no
-comportamento social: uma abordagem eco-evodevo utilizando o peixe-zebra como modelo

capacidades de
capacidade de INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
AUTOMOTIVE .: Detecção automática multimodal de
a promoção de SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA
-sonolência para veículos inteligentes
os de interesse E CIÊNCIA
capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
os de interesse

68 074,69

RETROAGING .: Retrotransposição e declínio da
-função neuronal associada ao envelhecimento

239 886,61

239 948,58
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-030763

LISBOA-01-0145FEDER-030772

LISBOA-01-0145FEDER-030845

LISBOA-01-0145FEDER-030892

LISBOA-01-0145FEDER-030895

LISBOA-01-0145FEDER-030907

LISBOA-01-0145FEDER-030908

LISBOA-01-0145FEDER-030948

LISBOA-01-0145FEDER-030949

LISBOA-01-0145FEDER-030951

LISBOA-01-0145FEDER-030952

LISBOA-01-0145FEDER-030958

LISBOA-01-0145FEDER-030988

LISBOA-01-0145FEDER-031018

LISBOA-01-0145FEDER-031031

LISBOA-01-0145FEDER-031057

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

capacidades de
MembraneNanoDelivery .: Desenho de sistemas de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A libertação
controlada
de
biopétidos
em
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
nanopartículas preparadas por tecnologias de
os de interesse
membranas
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

236 109,13

DynamicMemory .: Repensar a dinâmica das
memórias: o papel da cooperação e competição -sináptica, na manutenção das memórias de medo

239 958,88

capacidades de
OB_control .: DO NERVO VAGO PARA A AREA
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER
TEGMENTAL
VENTRAL:
MECANISMOS
DE
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ
-RECOMPENSA ALIMENTAR PÓS-INGESTIVOS NO
os de interesse CHAMPALIMAUD
DESENVOLVIMENTO E TRATAMENTO DA OBESIDADE

239 284,41

capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse

MacroFat .: Macrófagos e neurónios simpáticos na
-obesidade

196 595,00

INTERGEN .: Inovação de GWAS em cancro da mama
-através da integração de genómica funcional

500,00

capacidades de
NEUROGENAI .: Oxitocina intranasal para a
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
psicopatologia social: mecanismos de acção e
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-biomarcadores preditivos usando neuroimagiologia,
os de interesse CIÊNCIAS
genética e inteligência artificial.

239 788,40

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO ALGARVE
os de interesse

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

NanoReproTox .: Desvendando os impactos
ecológicos da toxicidade de nanopartículas na -reprodução de organismos marinhos

capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO PROMISE .: Programação de células mielóides antia promoção de
-LOBO ANTUNES
tumorais para aplicação em imunoterapia do cancro
os de interesse
capacidades de
capacidade de FARM-ID - ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE
PrintMed .: Produção aditiva de medicamentos
a promoção de FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E
-personalizados por impressão tridimensional (3D)
os de interesse DESENVOLVIMENTO
capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A SupraPhoR .: Controle fotoquímico supramolecular
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
da reologia de fluidos
os de interesse
capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A RIVER .: RIVER - Raciocínio
a promoção de
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
conhecimento e fluxos de dados
os de interesse
capacidades de
capacidade de
FACULDADE
DE
PSICOLOGIA
a promoção de
UNIVERSIDADE DE LISBOA
os de interesse

com

bases

de

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

239 896,60

239 637,12

231 426,41

--

239 789,06

LOSTME .: À procura da memória perdida: Evidências
DA experimentais e modelos computacionais de
-memória visual no envelhecimento saudável e
neurodegenerativo.

230 033,85

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
ACFs .: Redes de coordenação de antibióticos como
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-forma de potenciar a bioactividade dos fármacos
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse

19 999,42

239 635,37

ABA-RNA .: Regulação pós-transcricional da resposta
ao stress dependente de ABA durante o -desenvolvimento vegetal precoce

239 985,87

PIMPATH .: Elucidação da biossíntese de fosfolípidos
de inositol em M. tuberculosis como passo crucial
-para o desenvolvimento de novas drogas antituberculose

238 487,68

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO NEUROAbetaCLEAR .: Engenharia de Exossomas
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO Inteligentes para Remoção de Proteína beta-amilóide -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
na doença de Alzheimer.

237 853,85

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-031074

LISBOA-01-0145FEDER-031075

LISBOA-01-0145FEDER-031106

LISBOA-01-0145FEDER-031141

LISBOA-01-0145FEDER-031172

LISBOA-01-0145FEDER-031192

LISBOA-01-0145FEDER-031200

LISBOA-01-0145FEDER-031208

LISBOA-01-0145FEDER-031211

LISBOA-01-0145FEDER-031265

LISBOA-01-0145FEDER-031311

LISBOA-01-0145FEDER-031322

LISBOA-01-0145FEDER-031330

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0145FEDER-031395

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0145FEDER-031411

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0145FEDER-031416

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.01

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.01

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

20/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

capacidades de
capacidade de
barcodingPTplants .: Atribuição de códigos de barras
INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E
a promoção de
de DNA a plantas aromáticas, medicinais e -TECNOLÓGICA (IBET)
os de interesse
condimentares de Portugal
capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO NuSkeMus .: Posicionamento do núcleo das células
a promoção de
-LOBO ANTUNES
musculares esqueléticas
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

IonCytDevice .: Desenvolvimento de dispositivos
baseados em líquidos iónicos para a remoção de
-citostáticos de urina excretados por pacientes
oncológicos

capacidades de
capacidade de
OBSERVA.FISH .: Sistemas de Observação Autónomos
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA
a promoção de
a Bordo de Embarcações de Pesca para Apoio a uma -ATMOSFERA, I.P.
os de interesse
Gestão dos Ecossistemas Marinhos
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO VOAMAIS .: Visão computacional para a Operação de
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO veículos Aéreos não tripulados em ambientes -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
MArítimos e forestaIS
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
GlassMech .: Vidros cerâmicos com excepcional
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-resistência mecânica
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
capacidades de
capacidade de
a promoção de
os de interesse

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

238 094,96

239 999,86

15 375,00

221 892,48

222 168,25

237 288,25

INESC
MICROSISTEMAS
E
NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE
MagScopy4IHC .: Imagiologia magnética de ultra-alta
ENGENHARIA
DE
SISTEMAS
E
-resolução para detecção imuno-histoquímica
COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS
E AS NANOTECNOLOGIAS

239 994,47

capacidades de
PLANTA II .: O papel das plantas de sapal no ciclo do
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
mercúrio em cenários de mudança climática: padrões
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-de mobilização à luz da toxicocinética e
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
toxicodinâmica do metal

177 272,87

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

Growth-Stress NET .: Novas redes metabólicas de
regulação que controlam o crescimento do arroz em -condições de stress

capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A HabWAVE .: Relevância da conjugação de processos
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE biológicos e físicos na iniciação de blooms de algas -os de interesse CIÊNCIAS
nocivas na costa NW de Portugal
capacidades de
capacidade de
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE PhotoAKI .: Biosensor Fotonico para o diagnóstico
a promoção de
-LISBOA
precoce da insuficiencia renal aguda
os de interesse
capacidades de
Dial4Life .: Conceção de membranas de diálise
capacidade de
REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE visando a elastase neutrofílica para a redução da
a promoção de
-TECNOLOGIA - ASSOCIAÇÃO
inflamação / stress oxidativo na doença renal em fase
os de interesse
terminal
capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse

iTAP .: O papel de iTAP, um novo modulador de
ADAM17, na regulação da proliferação celular e no -cancro

capacidades de
ExomiRALS .: Desenvolvimento de uma terapia para
capacidade de FARM-ID - ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE uso de exosomas autólogos após modulação de
a promoção de FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E microRNAs em microglia e neurónios-motores -os de interesse DESENVOLVIMENTO
recorrendo a modelos animais e humanos de
esclerose lateral ami
capacidades de
INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
capacidade de
SISTEMAS
E
COMPUTADORES, HARMONY .: Controlo Óptimo Distribuído para
a promoção de
-INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM Aplicações em Sistemas Ciber-Físicos
os de interesse
LISBOA
capacidades de
INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
capacidade de
SISTEMAS
E
COMPUTADORES, UNSEEN .: Sistema para Triagem de Cancro de Mama
a promoção de
-INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM com Ondas de Rádio
os de interesse
LISBOA

239 062,42

159 099,50

239 575,87

26 875,00

235 524,75

227 494,62

135 183,80

239 511,90
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-031418

LISBOA-01-0145FEDER-031442

LISBOA-01-0145FEDER-031456

LISBOA-01-0145FEDER-031470

LISBOA-01-0145FEDER-031474

LISBOA-01-0145FEDER-031502

LISBOA-01-0145FEDER-031508

LISBOA-01-0145FEDER-031532

LISBOA-01-0145FEDER-031588

LISBOA-01-0145FEDER-031625

LISBOA-01-0145FEDER-031762

LISBOA-01-0145FEDER-031771

LISBOA-01-0145FEDER-031779

LISBOA-01-0145FEDER-031782

LISBOA-01-0145FEDER-031794

LISBOA-01-0145FEDER-031863

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

21/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

capacidades de
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER Spatial Attention .: Atenção Espacial: Dissecando
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ circuitos corticais e subcorticais durante o -os de interesse CHAMPALIMAUD
direccionamento rápido de informação sensorial
capacidades de
capacidade de
InNPeC .: Ferramentas nano para gigantes raros:
LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
a promoção de
rastreio inovador do cancro da próstata em sangue -NANOTECNOLOGIA (LIN)
os de interesse
periférico
capacidades de
INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
capacidade de
SISTEMAS
E
COMPUTADORES, Angainor .: Angainor: Avaliação e injeção de faltas
a promoção de
-INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM reproduzível em sistemas de larga escala
os de interesse
LISBOA
capacidades de
capacidade de
iSkin2 .: iSkin2: melhorar a regeneração da pele
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A
a promoção de
através da melhoria do desempenho do substituto de -INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
os de interesse
pele Skin2
capacidades de
capacidade de
IDMEC - INSTITUTO
a promoção de
MECANICA
os de interesse

DE

ENGENHARIA iCare4U .: Sistema de apoio à decisão para medicina
-personalizada em UCIs

capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse

CentMitPSCs .: Funcionamento dos centrómeros e
-fidelidade mitótica em células pluripotentes

capacidades de
capacidade de
GREEN-PILs-4-CO2 .: Desenvolvimento de uma
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A
a promoção de
tecnologia de capura de CO2 à base de líquidos -INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
os de interesse
iónicos poliméricos
capacidades de
capacidade de
a promoção de ISPA, CRL
os de interesse
capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
LOBO ANTUNES
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

37 500,00

238 784,35

237 427,37

239 389,75

238 635,60

238 413,38

234 482,15

CIRCA-TO-TREAT-LEUKEMIA
.:
Descodificar a
interacção entre CK2, PI3K e o relógio molecular
circadiano para melhor compreender a biologia e -maximizar respostas terapêuticas dirigidas contra
leucemia de

239 640,12

HyLight .: Desenvolvimento Inteligente de Emissores
de Luz Branca Energeticamente Eficientes Baseados -em Híbridos Orgânicos-Inorgânicos

24 125,00

capacidades de
capacidade de
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA
a promoção de
MixFluv .: Camadas de mistura em sistemas fluviais
CIVIL, I.P.
os de interesse

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

239 160,06

NextGen .: NextGen - Potencial de aclimatação dos
peixes ao aquecimento e acidificação do oceano ao -longo de gerações

capacidades de
capacidade de
MOREBIVALVES .: Estratégias moleculares a aplicar na
CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
a promoção de
depuração de bivalves comerciais para a eliminação -INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL
os de interesse
de substâncias tóxicas

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

24 875,00

--

228 405,74

SANDTRACK .: Alimentação artificial das praias: uma
-metodologia integrada de suporte à gestão litoral

64 912,50

EcoMusic .: Práticas sustentáveis: um etsudo sobre o
-pós-folclorismo em Portugal no século XXI

12 000,00

HOTsPOT .: Novas nanopartículas de conversão
ascendente para terapia multimodal do melanoma:
-terapia fototérmica, terapia fotodinâmica e
quimioterapia

15 312,50

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO PhytoCharMe .: Valorização de solos em áreas de
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO minas abandonadas combinando a fitoremediação -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
com biochar numa abordagem de economia circular.

234 618,75

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-031865

LISBOA-01-0145FEDER-031868

LISBOA-01-0145FEDER-031895

LISBOA-01-0145FEDER-031901

LISBOA-01-0145FEDER-031907

LISBOA-01-0145FEDER-031924

LISBOA-01-0145FEDER-031929

LISBOA-01-0145FEDER-032008

LISBOA-01-0145FEDER-032022

LISBOA-01-0145FEDER-032037

LISBOA-01-0145FEDER-032066

LISBOA-01-0145FEDER-032077

LISBOA-01-0145FEDER-032085

LISBOA-01-0145FEDER-032088

LISBOA-01-0145FEDER-032096

LISBOA-01-0145FEDER-032107

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

22/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO PORTO
os de interesse

Nome da Operação | Operation Name

MitRisk .: MitRisk - Plataforma para apoio à redução
do risco sísmico com recurso a soluções de reforço -economicamente viáveis

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO X-ELS .: Fontes de Raios-X e Electrões relativistas
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO baseadas em interacção laser-plasma para a -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
imagiologia dinâmica ultra-rápida
capacidades de
capacidade de INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO MAMTool .: Maquinabilidade de componentes
a promoção de EM ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA produzidos por fabricação aditiva para a indústria dos -os de interesse INDUSTRIAL
moldes
capacidades de
INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
capacidade de
SISTEMAS
E
COMPUTADORES,
a promoção de
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM
os de interesse
LISBOA
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

38 600,00

239 909,36

24 110,52

HiPErBio .: Processamento de Elevado Desempenho e
Energeticamente Eficiente para Aplicações de
-Bioinformática
nos
Sistemas
Heterogéneos
Emergentes

239 406,85

VitiRoots .: VitiRoots: o papel dos miRNAs na
-resposta à seca de porta-enxertos de Vitis

232 265,50

i-multiSMART
.:
Membranas
inovadoras
multifuncionais e nanofibrosas para remoção de -micotoxinas em produtos alimentares líquidos

38 112,50

capacidades de
capacidade de
AdoRett .: Restabelecimento dos níveis de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
Adenosina: nova abordagem para o tratamento da -LOBO ANTUNES
os de interesse
Síndrome de Rett
capacidades de
capacidade de FARM-ID - ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE
+value4furanes .: Valorização sintética da unidade de
a promoção de FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E
-furano derivada de fontes bio-renováveis
os de interesse DESENVOLVIMENTO
capacidades de
capacidade de
COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E GBL4deaf .: Videojogos Educativos Acessíveis a
a promoção de
-ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL
Surdos
os de interesse
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
NAVAD .: Simulação da manobrabilidade dos navios
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-nas condições de tempo adversas
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
capacidades de
capacidade de FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A
ILGerants .: Novas Misturas para Refrigeração por
a promoção de INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
-Absorção baseados em Líquidos Iónicos
os de interesse CIÊNCIAS
capacidades de
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER
REESNN .: Robustez e Eficiencia Energetica em redes
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ
-neuronais com potencial de açao
os de interesse CHAMPALIMAUD
capacidades de
capacidade de
a promoção de FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
os de interesse

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

ADC1.1 .: Desenvolvimento de uma nova classe de
moléculas de conjugados de anticorpos para o -tratamento do cancro

capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO ExpoLis .: Avaliação da exposição humana à poluição
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO atmosférica para alterar o modo de deslocação da -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
população nas cidades
capacidades de
capacidade de
ART63 .: O direito à segurança social e a crise - O
Instituto de Direito Económico, Financeiro e
a promoção de
retrocesso social como normalização do
-Fiscal (IDEFF)
os de interesse
estado de exceção financeira
capacidades de
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO REPLACE .: Entrega Rápida de Encomendas com
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO Estafetas de Drones: Planeamento, Controlo e -os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
Estimação

208 541,35

213 537,13

234 992,35

239 386,62

239 885,20

239 908,78

239 638,46

239 844,13

201 685,05

226 204,50

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-032113

LISBOA-01-0145FEDER-032169

LISBOA-01-0145FEDER-032209

LISBOA-01-0145FEDER-032271

LISBOA-01-0145FEDER-032290

LISBOA-01-0145FEDER-032299

LISBOA-01-0145FEDER-032351

LISBOA-01-0145FEDER-032366

LISBOA-01-0145FEDER-032442

LISBOA-01-0145FEDER-032444

LISBOA-01-0145FEDER-032445

LISBOA-01-0145FEDER-032456

LISBOA-01-0145FEDER-032508

LISBOA-01-0145FEDER-032554

LISBOA-01-0145FEDER-032566

LISBOA-01-0145FEDER-032572

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

capacidades de
capacidade de CENTRO
DE
INVESTIGAÇÃO
a promoção de ASTRONOMIA
/
ASTROFISICA
os de interesse UNIVERSIDADE DO PORTO
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de ISPA, CRL
os de interesse

Nome da Operação | Operation Name

EM
G.EANES .: A Geração de Espectrógrafos para
DA
-encontrar uma nova Terra

31 637,50

E-PRIMEMEAL .: O papel da psicologia do consumidor
na promoção da escolha de refeições saudáveis -através da utilização de aplicações móveis

144 896,91

SARDITEMP .: Impacto das alterações climáticas na
-ecologia e dinâmica de pequenos peixes pelágicos

239 869,04

capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO ENUCLEATE .: Papel fisiológico de inativação seletiva
a promoção de
-LOBO ANTUNES
de núcleos em células multinucleadas.
os de interesse
capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A IberianTin .: Produção, uso e circulação de estanho
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
no Noroeste Ibérico em tempos antigos
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse

NANO4BIO .: Plasmonic nanoparticles for bio-detection

capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A PhotoSAN .: Nanomateriais Auto-Organizados Para
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
Entrega Fotocontrolada de Fármacos e Genes
os de interesse
capacidades de
capacidade de
FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE ENTRIB .: Entremezes ibéricos: inventariação, edição
a promoção de
-DE LISBOA
e estudo
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DO MINHO
os de interesse

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

239 227,91

150 755,42

52 550,00

155 058,73

239 835,17

Phages-on-chip .: Microdispositivo integrado baseado
em fagos para deteção múltipla de patogénios no -sangue

45 750,00

capacidades de
eMESOS .: Nanopartículas de Sílica Mesoporosas
capacidade de IST-ID,
ASSOCIAÇÃO
DO
INSTITUTO
como matriz para organizar a interface dos pares
a promoção de SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO
-dadores:aceitantes de electrões em células solares
os de interesse E O DESENVOLVIMENTO
orgânicas

239 974,50

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE AVEIRO
os de interesse

Design Obs. .: Para um Observatório de Design em
Portugal:
-Modelos, Instrumentos, Representação e Estratégias

capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A HiPSTr .: HiPSTr: Transações Serializáveis de Alta
a promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
Performance
os de interesse
capacidades de
capacidade de UNINOVA
a promoção de DESENVOLVIMENTO
os de interesse TECNOLOGIAS

INSTITUTO
DE

24 652,50

231 065,32

DE tLOSS .: Transformando o Cálculo de Perdas em
NOVAS Sistemas de Potência com Supercondutores de Alta -Temperatura

239 537,60

Stimuli2BioScaffolds .: Optimização de estímulos em
BioScaffolds: da modelação numérica aos testes in -vitro

50 093,43

capacidades de
MetaCardio .: Assinaturas
metabólicas de
capacidade de
INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E cardiomicócitos derivados de células estaminais
a promoção de
-TECNOLÓGICA (IBET)
pluripotentes humanas para terapias celulares
os de interesse
avançadas

239 996,91

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
os de interesse

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE DE COIMBRA
os de interesse

Leads4Flu .: Novos antivirais contra Influenza:
validação do alvo NS1 e descoberta de compostos -líder

33 250,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-032610

LISBOA-01-0145FEDER-032662

LISBOA-01-0145FEDER-032664

LISBOA-01-0145FEDER-038001

LISBOA-01-0145FEDER-038883

LISBOA-01-0145FEDER-040253

LISBOA-01-0145FEDER-042813

LISBOA-01-0145FEDER-042820

LISBOA-01-0145FEDER-045124

LISBOA-01-0145FEDER-046037

LISBOA-01-0145FEDER-046038

LISBOA-01-0145FEDER-046039

LISBOA-01-0145FEDER-046040

LISBOA-01-0145FEDER-046041

LISBOA-01-0145FEDER-046043

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

capacidades de
capacidade de
NANO WOUND .: Uma abordagem nanotecnológica
REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE
a promoção de
para administração tópica de insulina para -TECNOLOGIA - ASSOCIAÇÃO
os de interesse
cicatrização de feridas

01.01

01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

capacidades de
capacidade de
a promoção de INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE
os de interesse

01.01

01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

capacidades de
capacidade de
a promoção de ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA
os de interesse

01.01

01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

01.01

01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

01.01

01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

capacidades de
capacidade de
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE BRU-HORIZON 2020 .: Rising the International Profile
a promoção de
LISBOA
and Scalability of BRU-IUL's Research Activities
os de interesse

01.01

01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse

01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

capacidades de
capacidade de
FUNDAÇÃO PARA
a promoção de
TECNOLOGIA
os de interesse

A

CIÊNCIA

E

capacidades de
capacidade de
FUNDAÇÃO PARA
a promoção de
TECNOLOGIA
os de interesse

A

CIÊNCIA

E

capacidades de
capacidade de
FUNDAÇÃO PARA
a promoção de
TECNOLOGIA
os de interesse

A

CIÊNCIA

E

capacidades de
capacidade de
FUNDAÇÃO PARA
a promoção de
TECNOLOGIA
os de interesse

A

CIÊNCIA

E

A

capacidades de
capacidade de
FUNDAÇÃO PARA
a promoção de
TECNOLOGIA
os de interesse

A

CIÊNCIA

capacidades de
capacidade de
FUNDAÇÃO PARA
a promoção de
TECNOLOGIA
os de interesse

A

CIÊNCIA

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

24/698

capacidades de
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A SAMOA .: Secure and Scalable Platform for Massivea promoção de
-INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
scale Mobile Applications
os de interesse
capacidades de
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER ZEBLEARN .: Mecanismos de condicionamento
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ operante no cérebro inteiro da larva de peixe-zebra: -os de interesse CHAMPALIMAUD
células, circuitos e comportamento

AmICCI18-20 .: Projeto Estratégico de Apoio à
Internacionalização, Consolidação de Competências e
promoção da Excelência nas áreas estratégicas de
Investigação Industrial - 2018-2019

ADENE RESEARCH .: Participação da ADENE no
programa Horizonte 2020

ITQB++ .: Consolidating ITQB in the European
research area

NOVA2020 .: NOVA in the Horizon 2020

Talent&Cooperation@IGC .: Leverage Talent and
Promote Cooperation for the IGC at the European
level

O Projeto AMICCI18-20 visa a internacionalização de I&D
do ISQ, que objetiva consolidar competências técnicocientíficas e posicionar-se como uma infraestrutura
tecnológica de referência de apoio à indústria, através de
um plano de participação de 32 candidaturas ao H2020,
para o período 2018-2019.
A ADENE pretende concorrer ao Programa Horizonte 2020,
para obter financiamento para um conjunto alargado de
atividades de investigação e inovação nas áreas da
eficiência energética em edifícios, indústria, mobilidade e
uso eficiente da água.
The ITQB++ project aims to enhance the high-quality
research activity of ITQB NOVA, positioning the institution
at an international top-level in the agro-food and health
domains. It will increase and consolidate the institutive
participation in competitive R&I projects with added value
to economy.
O projeto NOVA2020, tem como principal objetivo
fortalecer as sinergias e as colaborações dentro e fora da
NOVA com o intuito de se alcançar uma FORTE Academia,
uma PODEROSA Indústria e uma Sociedade RESPEITADA.
Este projeto prevê candidaturas ao H2020 essencialmente
nos seus 3 pilares principais.
The BRU-HORIZON 2020 project aims to improve BRUIUL?s degree of internationalisation. Participating in more
European funding opportunities would contribute to
raising the potential of scalability for its research projects,
therefore increasing its impact on society.
In line with IGC scientific strategic goals, the
Talent&Collaboration@IGC proposal aims to enhance the
IGC scientific profile and raise IGC visibility, as a valuable
partner for international collaborations in the life science,
increasing the IGC participation in the competitive
European R&D project

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

77 508,80

234 023,92

239 796,28

317 203,65

350 721,36

152 010,61

488 533,00

74 640,89

247 708,39

SEASUSTAIN .: CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL
A DOS OCEANOS, DOS MARES E DOS RECURSOS
-MARINHOS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

23 420,00

A LandSustain .: PROTEÇÃO, RESTAURO E USO
-SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS TERRESTRES

29 137,00

0HungNetw .: Resiliência e sustentabilidade na
A agricultura e sistemas alimentares - efeitos na
-segurança alimentar, erradicação da pobreza e
proteção dos recursos naturais.

23 940,00

WATERSANIT .: Garantir a disponibilidade e a gestão
sustentável da água potável e do saneamento para -todos

18 430,00

E

A SUSTAINENERGY .: Garantir o acesso a fontes de
-energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos

23 628,00

E

A CIRCULAR .: GARANTIR PADRÕES DE CONSUMO E DE
-PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS

21 653,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0145FEDER-046045

LISBOA-01-0145FEDER-046047

LISBOA-01-0145FEDER-046120

LISBOA-01-0145FEDER-046121

LISBOA-01-0145FEDER-046828

LISBOA-01-0145FEDER-046876

LISBOA-01-0145FEDER-072536

LISBOA-01-0145FEDER-072538

LISBOA-01-0145FEDER-072542

LISBOA-01-0145FEDER-072544

LISBOA-01-0145FEDER-072548

LISBOA-01-0145FEDER-072552

LISBOA-01-0145FEDER-072558

LISBOA-01-0145FEDER-072559

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.01

01.01

01.01

01.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

01.01

01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

01.01

01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
01.01. O reforço da infraestrutura e das
investigação e inovação (I&I) e da
desenvolvimento da excelência na I&I, e
centros de competência, nomeadamente
europeu;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

capacidades de
capacidade de
FUNDAÇÃO PARA
a promoção de
TECNOLOGIA
os de interesse

A

CIÊNCIA

E

capacidades de
capacidade de
FUNDAÇÃO PARA
a promoção de
TECNOLOGIA
os de interesse

A

CIÊNCIA

E

capacidades de
capacidade de
FUNDAÇÃO PARA
a promoção de
TECNOLOGIA
os de interesse

A

CIÊNCIA

E

capacidades de
capacidade de
FUNDAÇÃO PARA
a promoção de
TECNOLOGIA
os de interesse

A

CIÊNCIA

E

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

CIDADESUST
.:
TORNAR
AS
CIDADES
E
COMUNIDADES INCLUSIVAS, SEGURAS, RESILIENTES E -SUSTENTAVEIS

30 904,00

K4IN3 .: Novo conhecimento para construir
A infraestruturas
resilientes,
promover
a
-industrialização inclusiva e sustentável e estimular a
inovação

29 449,00

HEALTH4ALL .: Assegurar vidas saudáveis através da
prevenção e tratamento das doenças não- -transmissíveis

38 425,50

GOOD4U .: Assegurar vidas saudáveis e promover o
A bem-estar a todas as idades através da investigação
-científica nas áreas das doenças transmissíveis e
áreas próximas

38 425,50

A

A

O projeto tem por objetivo o apoio da internacionalização
capacidades de
I&D da NOVA.id.FCT perante a apresentação de um plano
capacidade de
NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A IRIS4ALL .: IRIS fostering all proposals to H2020 and de candidaturas aos próximos concursos ao abrigo do
a promoção de
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT
beyond
Horizonte 2020, quer para internacionalizar a instituição
os de interesse
como as suas equipas, quer para dar a conhecer a
investigação de Excelência.
O objetivo do EuroGrowth é promover a atividade de I&D
capacidades de INESC
MICROSISTEMAS
E
nacional na área das Nanotecnologias. Propõe-se a
capacidade de NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE
maximizar a presença portuguesa em Projetos Europeus,
a promoção de ENGENHARIA
DE
SISTEMAS
E EuroGrowth .: Uma História de Inovação
de forma a gerar novo conhecimento científico, formar
os de interesse COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS
recursos humanos especializados e promover o
E AS NANOTECNOLOGIAS
desenvolvimento tecnológico a inovações.
capacidades de
IST-COVID-LAB
.:
Uso
de
(nano)partículas
capacidade de
funcionalizadas para o enriquecimento e a detecção
a promoção de INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
-eficiente de SARS-CoV-2 em amostras clínicas e
os de interesse
ambientais
capacidades de
capacidade de
FACULDADE
DE
FARMACIA
a promoção de
UNIVERSIDADE DE LISBOA
os de interesse

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

133 614,60

61 376,79

237 125,00

Testimmuno Covid19 .: Testimmuno Covid19:
Avaliação da resposta imunitária e virológica em -doentes Covid19 e pessoas vacinadas

212 500,00

capacidades de
Test@CF .: A ciência ao serviço da prática clínica para
capacidade de FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER
o bem-estar da sociedade em tempos de pandemia:
a promoção de CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ
-investigar o desconhecido hoje para melhor servir a
os de interesse CHAMPALIMAUD
população na incerteza do amanhã

299 412,50

DA

capacidades de
capacidade de
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO
a promoção de
aTAC .: Juntos contra a COVID-19
LOBO ANTUNES
os de interesse

--

capacidades de
capacidade de
FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE REACT .: Risco e Resiliência: Respostas Adaptáveis à
a promoção de
-DE LISBOA
COVID19 em Testagem
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
os de interesse
capacidades de
capacidade de
a promoção de UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
os de interesse

300 000,00

298 869,35

science4COVID .: A Ciência de testar para Covid 19:
-melhor diagnóstico para melhores soluções de saúde

298 675,70

Test2Save .: Testar para Salvar

--

299 943,75

STOP-COVID .: STOP-COVID - Estratégias para
prevenção da COVID-19 por detecção precoce de
portadores assintomáticas de alto risco: estudos -epidemiológicos e validação de um teste de
diagnóstico rápido

299 999,94

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0246FEDER-000001

LISBOA-01-0246FEDER-000003

LISBOA-01-0246FEDER-000004

LISBOA-01-0246FEDER-000005

LISBOA-01-0246FEDER-000006

LISBOA-01-0246FEDER-000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O propósito desta intervenção decorre da necessidade de
renovação e adaptação dos espaços interiores,
recuperando todas as infraestruturas e estruturas físicas
existentes e adaptáveis aos novos pressupostos
INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E Investimento em Infraestruturas Tecnologicas programáticos, mas numa perspectiva inovadora de
TECNOLÓGICA (IBET)
Instalações de Suporte iBET
melhorar o desempenho funcional de cada sector
integrando novos equipamentos e numa perspectiva de
bem-estar, propondo a criação de espaços informais que
promovam o contacto e debate de ideias.

929 581,38

O presente projeto “Smart & Green Innovation
Hub4Technology Transfer” tem por objetivo colmatar o
défice da transferência de conhecimento entre as
universidades
e as empresas, potenciando o
Smart & Green Innovation Hub4Technology Transfer desenvolvimento de novos produtos e serviços, sendo
possível se a FCT NOVA possuir as infraestruturas
adequadas e os recursos humanos qualificados para
trabalharem em proximidade com as empresas,
principalmente da região.

4 241 947,77

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

Os investimentos e equipamentos permitirão a intervenção
em novos materiais, com a utilização de metodologias e
soluções mais atuais e adequada aos novos desafios ao
nível do setor da mobilidade, entretanto aparecidas
Requalificação e desenvolvimento de competências
A disponibilização destas capacidades é tanto mais
tecnológicas de valor acrescentado do ISQ – Oeiras
importante quanto a necessidade das PME’s da região em
para apoio às empresas na região de Lisboa e Vale do
inovar ao nível de produtos e processos tecnológicos, já
Tejo
que não terão capacidade física e de competências para o
fazerem

7 922 740,37

O Projeto Metrology4Health visa capacitar o CATIM Lisboa
para a criação de novas áreas de atuação, o que exige
requalificação infraestrutural, técnica, tecnológica e
parcerias com entidades do SCTN. Reunidas todas as
À Metrology4Health - Technology Transfer and Best
competências, proceder-se-á à transferência do
Practices in Metrology for Health Sector
conhecimento dirigida aos fornecedores e utilizadores de
dispositivos médicos de medição, no sentido de os
sensibilizar para a importância da conformidade
metrológica destes equipamentos

753 282,67

A capacitação e expansão da infraestrutura tecnológica do
INIAV, I.P. em Oeiras permitirá a criação de um campus
tecnológico, capaz de alojar empresas inovadoras,
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO INIAV Lisboa - Qualificação e expansão da sua dinamizar eventos de divulgação, dotando-o de mais e
AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.
infraestrutura tecnológica
melhores valências e competências no seu suporte
tecnológico e laboratorial às exportações em particular e
aos setores agroalimentar, florestal e pecuário como um
todo.

7 133 007,67

O projeto FCImuno, através do seu Centro de Valorização e
Transferência de Tecnologia (CVTT) em imunoterapia visa a
FCImuno - Centro de Valorização e Transferência de translação de tecnologias de ponta para o benefício direto
FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER
Tecnologia em Imunoterapia da Fundação D. Anna de dos doentes oncológicos, através da criação de um serviço
CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ
Sommer Champalimaud e Dr. Carlos Montez clínico inovador. O CVTT potenciará toda a estrutura de
CHAMPALIMAUD
Champalimaud
investigação, educação e inovação já existente na Fundação
Champalimaud para o benefício dos doentes e apresentará
todas as atividades esperadas de um CVTT.

2 130 824,02

CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO
INDÚSTRIA METALOMECÂNICA

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0246FEDER-000008

LISBOA-01-0246FEDER-000009

LISBOA-01-0246FEDER-000015

LISBOA-01-0246FEDER-000016

LISBOA-01-0246FEDER-000017

LISBOA-01-0246FEDER-000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

NANOVA pretende reforçar/dotar a infraestrutura na área
das Nanotecnologias de meios de análise de vanguarda,
como uma ferramenta de desenvolvimento/apoio à
NANOVA | Laboratório de Nano Caracterização inovação potenciando a região de Lisboa onde esta
Avançada da NOVA
infraestrutura não existe. Estamos a consolidar um
laboratório com provas dadas a nível tecnológico pelo que
com esta infraestrutura na área da microscopia electrónica
avançada será uma mais valia para a região.

4 963 540,90

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Esta operação tem como objetivo desenvolver os trabalhos
necessários ao nível da requalificação do edifício do Antigo
Colégio do Campus de Campolide e espaços exteriores para
Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia alojar um novo CVTT de Inovação Social, a fim de constituir
de Inovação Social
a primeira infraestrutura nacional a promover uma
interface universidade/empresas/organizações para o
desenvolvimento de I&D de projetos inovadores para
resolver os mais variados tipos de questões sociais.

699 583,07

UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

O TTC@ULisboa, enquanto agente facilitador de apoio à
transferência de tecnologia e empreendorismo, pretende
TTC@ULISBOA – CENTRO DE TRANSFERÊNCIA DE oferecer um espaço requalificado na Universidade de
TECNOLOGIA E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO Lisboa,
através
da
promoção
de
instalações
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
estrategicamente localizadas na cidade de Lisboa, para
receber
jovens
estudantes
empreendedores,
investigadores e empresas.

3 284 797,43

UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

O CeMS é um elo de ligação entre a FFUL e a sociedade na
área do desenvolvimento pré-clínico e segurança do
medicamento. A translação da I&D às necessidades dos
utilizadores, contribuirá para a inovação e desenvolvimento
Centro Medicamento e Saúde (CeMS) – o caminho
de novas formulações farmacêuticas, produção e
entre a Academia e a Sociedade
purificação de material biológico com potencial aplicação
terapêutica e desenvolvimento de modelos experimentais
inovadores in vivo –in vitro com aplicação farmacologia e
toxicologia

2 063 973,37

O FFUL Computing Innovation Centre–Learn-TeachInnovate-Transfer pretende requalificar a infraestrutura
informática para dinamizar atividades de I&D&I, pela
valorização e transferência de tecnologias que contribuam
DA FFUL Computing Innovation Centre - Learn-Teachpara a inovação, competitividade e evolução científica no
Innovate-Transfer
desenvolvimento e divulgação do medicamento. A
infraestrutura aumentará a sinergia com empresas,
entidades públicas e outras, através de colaborações
científicas e formativas

361 137,42

O projeto Add.Value@SME tem como objetivo a
valorização e transferência de conhecimento científico e
tecnológico para as PME da Região de Lisboa, no âmbito da
metrologia industrial e baseado numa gestão orientada
À
AddValue@SME - Metrology & Quality Management para a qualidade. Prevê-se, para isso, a prévia capacitação
tecnológica do núcleo do CATIM em Lisboa, reunindo as
competências e capacidades necessárias para a
concretização de um conjunto de ações de sensibilização e
transferência.

352 857,61

FACULDADE
DE
FARMACIA
UNIVERSIDADE DE LISBOA

CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO
INDÚSTRIA METALOMECÂNICA

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0246FEDER-000019

LISBOA-01-0246FEDER-000021

LISBOA-01-0246FEDER-000022

LISBOA-01-0246FEDER-000024

LISBOA-01-0246FEDER-000025

LISBOA-01-0246FEDER-000026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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O projeto LHEA tem por propósito construir e desenvolver
uma Escola de Estudos Pós-Graduados em Saúde orientada
para o desenvolvimento de competências em Laboratório
LHEA ASSOCIATION FOR LIFELONG HEALTH LHEA - Centro de Valorização e Transferência de Práticas Avançadas (Laboratory of Advanced Practices,
EDUCATION
Tecnológica - Escola de Pós-Graduação em Saúde
LAP) e para investigação académica em áreas afins, gerando
impacto positivo no desenvolvimento das competências
dos profissionais de Saúde e, por esta via, na sociedade e
na economia local e nacional

10 883 371,08

No âmbito da presente operação será criado um Centro de
Valorização e Transferência Tecnológica através da
reabilitação da Gare do Arco do Cego. O "Técnico
Innovation Center" permitirá alojar, em instalações estadoda-arte, diversos tipos de atividade de Investigação e
Inovação (I&I), em estreita ligação entre a Universidade e o
tecido empresarial, incrementando o empreendedorismo e
a transferência tecnológica na cidade de Lisboa.

11 398 417,38

Criação de um CVTT, potenciando a existente estrutura de
I&D, de formação avançada e de inovação do ISCTE,
reunindo num edifício único reabilitado, ampliado e
Projeto de Criação Centro de Valorização e modernizado, os vários grupos de I&D, recursos
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE
Transferência de Tecnologias: ISCTE Conhecimento e tecnológicos, laboratórios e parcerias existentes. Centro
LISBOA
Inovação
pioneiro inter e transdisciplinar para a criação de novas
ideias nas áreas do conhecimento centradas na sociedade,
na forma como esta se organiza e nos desafios da
transformação digital.

12 045 401,22

O presente projeto denominado por “TRAIN - Technology
tRansfer And InNovation hub” enquadra-se na prioridade
de investimento 1.2 (1b) tendo como finalidade a criação e
inNOVAtech - inNOVAtion hub and TECHnology
desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas
transfer
entre a FCT NOVA em especial na no desenvolvimento de
produtos e serviços, e no estímulo da transferência de
tecnologia, na inovação social, na eco-inovação

5 250 870,00

O projeto Centro Tecnológico de Bioimagem tem como
principal objetivo criar uma infraestrutura que permita a
investigação, desenvolvimento, valorização e transferência
tecnológica e de conhecimentos, alojando, em instalações
estado-da-arte, atividades de Investigação e Inovação, em
estreita ligação entre a FMUL e as suas unidades de
investigação e, através destas, incrementando o
empreendedorismo e a transferência tecnológica na cidade
de Lisboa.

2 460 000,00

A inovação desta Unidade de Imagiologia e Cirurgia
Minimamente Invasiva é elevada e pioneira no país e
equiparável apenas a outros quatro centros europeus
Infraestruturas e Equipamentos Tecnológicas dando assim à região um forte apelo a que se estabeleçam
Unidade Veterinária de Imagiologia e Cirurgia
relações científicas com outras instituições e que
Minimamente Invasiva
investigadores nacionais e estrangeiros se sintam atraídos
para colaborar e trazer o seu trabalho para a região de
Lisboa.

790 497,18

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Técnico Innovation Center

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

FACULDADE
DE
MEDICINA
UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

DA

Centro Tecnológico de Bioimagem

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0246FEDER-000027

LISBOA-01-0246FEDER-000029

LISBOA-01-0246FEDER-000031

LISBOA-01-0246FEDER-000036

LISBOA-01-0246FEDER-000037

LISBOA-01-0246FEDER-000038

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos

O projeto “Centro Tecnológico Reynaldo dos Santos” prevê
a criação de uma infraestrutura que permita a investigação,
desenvolvimento, valorização e transferência tecnológica e
de conhecimentos, alojando, em instalações estado-daarte, diversos tipos de atividade de Investigação e
Inovação, em estreita ligação entre a Universidade e o
tecido empresarial, incrementando o empreendedorismo e
a transferência tecnológica na cidade de Lisboa.

6 173 934,81

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

O CLUSTER ATIVO visa materializar a resposta à ausência de
inovação aplicada para a atividade física, desporto e saúde,
com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras. O projeto
Unidade de Desenvolvimento do Cluster Científico e
permitirá a aquisição de novos equipamentos e construção
Tecnológico de Atividade Física, Desporto e Saúde
de um novo laboratório de Sistemas Biológicos, juntando(CLUSTER ATIVO)
se aos oito laboratórios e centros de estudos a modernizar
e a instalar no novo edifício, que terá 4 pisos e uma área
bruta total de 6,189.74 m2 .

10 569 997,74

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Este projeto tem como objetivo a criação do IAT-T, ligado à
UNL, vocacionado para todas as formas de criação artística
cuja matriz ou metodologia seja de base tecnológica.
Intituto das Artes e Tecnologias da Trafaria - IAT- Assente na interdisciplinaridade entre tecnologias de
T
informação e processos de design, pretende-se fomentar o
investimento na área do digital e apostar na formação no
Design de Produção, desde a estratégia de conceção do
produto, até à entrada e aceitação deste no mercado.

7 648 983,64

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

O Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia
(CVTT) – NOVA Smart Campus Living Lab visa o apoio às
empresas que tenham por missão contribuir do país e da
Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia região em que se inserem uma referência europeia nas
(CVTT) – NOVA Smart Campus Living Lab
áreas
tecnológicas
estratégias,
favorecendo
o
desenvolvimento de setores emergentes e a incorporação
de tecnologias de uso geral em sectores tradicionais para a
diversificação e melhoria do tecido empresarial.

1 202 316,83

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

O IGC da Fundação Calouste Gulbenkian irá criar o primeiro
CVTT de Análise de Célula Única em Portugal (“Single Cell
Hub”), um serviço diferenciador não existente, que
Lisboa & Vale do Tejo “Single Cell Hub”: Tornar o congrega tecnologia de ponta e excelência científica, numa
invisível, visível, na saúde e na doença
área emergente e critica para a biomedicina. Esta
infraestrutura vai permitir criar uma rede colaborativa que
fortalece a estrutura científica e empresarial, gerando
novas abordagens que beneficiam a saúde pública.

2 527 271,14

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

A operação visa criar as adequadas condições que
permitam alojar o novo CVTT em parte das atuais da FCM,
constituindo uma infraestrutura inovadora a nível nacional
HEALTH LISBON LAB - Criação de um Novo Centro de para a promoção de interface universidade/ empresas/
Valorização e Transferência de Tecnologia
hospitais/ outras entidades para o desenvolvimento de I&D
de projetos inovadores que contribuem para o
internacionalização e desenvolvimento do setor da saúde e
ciências da vida.

5 283 784,21

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021
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LISBOA-01-0246FEDER-036367

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003279

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003335

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003344

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003346

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003379

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

30/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO
INDÚSTRIA METALOMECÂNICA

Nome da Operação | Operation Name

InovKnow3D - Desenvolvimento de Ações coletivas
À com vista à transferência de conhecimento científico
e tecnológico associado à tecnologia de Manufatura
Aditiva

Resumo | Summary

Este projeto surge com o intuito de reunir e transferir
conhecimento científico e tecnológico associado à
tecnologia de Manufatura Aditiva, fomentando a
incorporação da mesma no processo produtivo da indústria
da
região,
objetivando
níveis
acrescidos
de
competitividade.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

172 319,59

HIGHER
FUNCTIONS
SISTEMAS ASSET .: Assistência Inteligente para Todos em Toda a
-INFORMÁTICOS INTELIGENTES, LDA
Parte

472 918,93

Hi2TRUST .: PLATAFORMA DE 2ª GERAÇÃO PARA
INSPECÇÃO
DE
COMPONENTES
A
ALTA -TEMPERATURA

416 893,81

ARALAB
EQUIPAMENTOS
DE
ClimTestE+ .: New generation of energy efficient
LABORATÓRIO E ELECTROMECÂNICA GERAL
-climatic chambers
LDA

296 390,02

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

SLMXL .: Sistemas de fabricação aditiva de peças
-metálicas de grande dimensão

555 177,30

MAXDATA SOFTWARE S.A.

RESISTIR .: Sistema de Informação para controlo de
-infecção inteligente e antibioterapia personalizada

471 809,43

ISPT - INDUSTRIAL SERVICES, S.A.
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

LISBOA-01-0247FEDER-003434

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-003447

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003449

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003467

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003399

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-003416

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

31/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

NZYTECH, LDA

MICROSUÍNO .: Valorização das microalgas para a
produção de suínos e melhoria da qualidade da sua
-carne com base numa nova geração de enzimas
comerciais

839 651,50

INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A.

BRAIN-LIGHTING .: Sondas neuronais dotadas com
interação elétrica, ótica e comunicação sem fios para -controlo de neurónios-alvo

234 731,35

TORBEL, S.A.

PARTILESS .: Redução e Captura de Partículas em
-Sistemas de Queima de Biomassa

500 544,03

TEKEVER ASDS, LDA

PARRA .: Plataforma integrAda de MonitoRização e
-avaliação da saude da vinhA

230 470,89

TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E
Diamond & Hard Laser Coatings
MATERIAIS S.A.

--

412 920,57

TEKEVER - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, UPCAST .: Unified Platform for CBRN Accident/Attack
-S.A.
Scenario managemenT.

763 345,28
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

LISBOA-01-0247FEDER-003468

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003476

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003480

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003491

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-003495

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-005028

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

32/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.

MareCom .: Redes e Serviços Marítimos Comunitários --

191 336,21

SPIN.WORKS S.A.

DIVER .: Desenho Integrado de VEículos de Reentrada
-atmosférica

51 365,14

ALTO - PERFIS PULTRUDIDOS LDA

EasyFloor .: Desenvolvimento de painéis sanduíche
-compósitos para a reabilitação de pisos de edifícios

523 436,86

NGNS - INGENIOUS SOLUTIONS, LDA.

ATMOS .: ATmosphere MOnitoring System

--

418 792,93

SPIN.WORKS S.A.

CLOUDMAPPER .: Recolha e processamento de dados
-fotográficos em larga escala via cloud

50 849,03

Conceção e desenvolvimento de vestuário técnico e
funcional de trabalho para a área da Protecção ao -Calor e Chama

20 000,00

TECNIQUITEL
SOCIEDADE
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, S.A.

DE

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme
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Priority Axis

% cofinanciamento
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Objetivo Temático |
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Código da Prioridade
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Investment Priority
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LISBOA-01-0247FEDER-005089

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-006375

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-006924

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-008597

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-010080

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-010432

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

33/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

MASTER LINK - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, Visualização gráfica de workflows e modelos de
-LDA
dados já implementados

19 950,00

CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS FlexStone
.:
Novas
Tecnologias
INDUSTRIAIS LDA
Competitividade da Pedra Natural

--

76 062,08

Combatendo os ataques a redes informáticas através
-de soluções baseadas em Inteligência Computacional

20 000,00

Conceção e caracterização de um sistema construtivo
modular em perfis de aço leve, vocacionado para -edifícios novos e reabilitação urbana

20 000,00

PHARMIS BIOFARMACÊUTICA LDA

a-eHSP90 .: Anticorpo para tratamento de cancros
-metastáticos - a-eHSP90

533 425,73

UNBABEL UNIPESSOAL, LDA

Unbabel2017 .: Unbabel 2017: Um novo ecossistema
-de Machine + Crowd Translation

836 630,05

DOTSI, UNIPESSOAL LDA

SERVISTEEL - SOLUÇÕES
ENGENHARIA, LDA

TÉCNICAS

E

para

a
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

LISBOA-01-0247FEDER-010637

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-010642

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-010652

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-010740

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-010785

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-010935

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

34/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SECIL-COMPANHIA
CIMENTO S.A.

GERAL

FERRAZ,
LYNCE,
FARMACÊUTICAS, S.A.

DE

CAL

E

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

BeInAHand .: Plataforma interativa para controlo
inteligente integrada em estruturas modulares de -betão

ESPECIALIDADES FL-Natur .: Ferraz Lynce - Medicamentos
suplementos alimentares naturais

e

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

482 541,95

--

472 867,53

GALVÃO & NORONHA, LDA

kaffa: analise e investigação

--

19 800,00

PHARDEVELOPMENT TRIALS, LDA

3DSKIN .: Avaliação da eficácia de cosméticos
anticelulíticos, antiestrias e de aumento da função -barreira da pele.

231 406,46

EXTREMOCHEM, LDA

BioPharmStab
.: Novos estabilizadores de
biofarmacêuticos: uma nova solução para um -problema antigo.

330 946,08

GEO-GROUND ENGINEERING OPERATIONS, GEOSPOT .: Desenvolvimento de solução integrada
PRODUTOS E SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E para a produção, armazenamento e alimentação de -GEOTECNIA LDA
fluidos de estabilização para elementos de fundação.

513 734,96
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

LISBOA-01-0247FEDER-010955

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011044

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011060

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011079

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011124

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011130

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

35/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

GreenMove .: Desenvolvimento de novos compósitos
baseados em matérias-primas de fontes renováveis -para aplicação na área dos transportes

548 437,87

ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO SIGNEA MAR .: Solução para Estudo e Suporte à
-GEOGRÁFICA S.A.
Decisão no Licenciamento de Atividades Marítimas

484 428,97

Estudo preliminar para o desenvolvimento de
-software de simulação de conformação de vidro

20 000,00

SEA4US - BIOTECNOLOGIA E RECURSOS MAR4PAIN .: Novo analgésico para tratamento da dor
-MARINHOS, LDA.
crónica com origem no mar português

145 567,64

OMNOVA SOLUTIONS PORTUGAL, S.A.

EMPAKGLASS, LDA

CLEVERTI TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO LDA

Recrutamento e seleção

--

20 000,00

ASCENZA AGRO, S.A.

HYBRID XXI .: Desenvolvimento de novas formulações
de produtos fitofarmacêuticos com micro-organismos
-ou compostos de origem natural (algas) associado a
substâncias ativas químicas

1 164 631,92
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LISBOA-01-0247FEDER-011199

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011246

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011248

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011261

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011302

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011388

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

36/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

NZYTECH, LDA

BlueVenoms .: Desenvolvimento de método inovador
para a produção em larga escala de péptidos
venómicos bioativos de animais marinhos e pesquisa -da sua atividade moduladora da angiogénese
humana

368 601,17

SOFTWARE NEWHOTEL, S.A.

CRM2HI .: Newhotel CRM2HI - CRM for Hospitality
-Industry

471 017,33

ARTICACC, LDA - EM LIQUIDAÇÃO

ArticaCFC .: Artica Cretive Physical Computing

--

719 608,40

TECHNOPHAGE,
INVESTIGAÇÃO
E
Inflam.PT .: Desenvolvimento de um inovador agente
DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA
-terapêutico para doenças autoimunes
S.A.

431 593,09

COS-FoF .: Creating Optimal Solutions - Factories of
-the Future

643 025,05

Mobile Security Ticketing .: Desenvolvimento de um
LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE suporte alternativo para a bilhética sem contacto
-INFORMAÇÃO S.A.
com base na tecnologia HCE disponível nos
smartphones mais recentes

689 142,12

OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS, LDA
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LISBOA-01-0247FEDER-011398

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011413

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-011906

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-016097

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-016940

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017116

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

37/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

TOURIST COMPANION .: TOURIST COMPANION COLLAB - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS DE
GEOGAMIFICATION INTEGRADA COM CONTACT -COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO, S.A.
CENTER MULTIMEDIA

969 366,02

GLINT .: Sistema optométrico portátil para medição
REVERSE ENGINEERING - SISTEMAS DE
Generalizada dos olhos usando Luz INfravermelha -METROLOGIA E MULTIMEDIA LDA
esTruturada

210 006,71

INTROSYS - INTEGRATION FOR ROBOTIC
Introsys
IDI
.:
Núcleo
de
Investigação,
SYSTEMS - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
-desenvolvimento e inovação da Introsys
ROBÓTICOS S.A.

327 886,80

Sistema de desumidificação em contínuo de
transformadores eléctricos de potência - Módulo de -Monitorização

11 400,00

AMBICARE INDUSTRIAL, LDA

PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO
FORMAÇÃO
E PDM&FC 2020 .: Plano de I&D para o H2020
CONSULTADORIA S.A.

OUTSYSTEMS - SOFTWARE EM REDE S.A.

--

145 769,30

RADicalize .: Rapid Application Delivery for the
-Modern Enterprise

9 195 913,46
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LISBOA-01-0247FEDER-017247

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017250

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017283

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017577

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017637

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017651

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

38/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

MANUEL DA CONCEIÇÃO GRAÇA, LIMITADA MODSEAT .: Modular Light-Rail Seat

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

--

313 914,47

DeepFloat .: Sistema de variação de flutuação para
-aplicações submarinas

217 413,17

Smarty Flow .: Ecossistema de experiências de
VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR consumo multiambiente centradas no utilizador e
-COMPUTADOR, S.A.
facilitador de decisões colaborativas entre empresas
fornecedoras com base em autenticação biométrica

9 593 466,88

TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E SmartEdge .: Sm@rt Edge - Desenvolvimento de
-MATERIAIS S.A.
Ferramentas Inteligentes

90 596,75

ECO2PLAST .: Desenvolvimento de sistema de
-produção ECOeficiente para componentes PLASTicos

117 061,93

CallScriber .: Análise Automática de Chamadas
VOICEINTERACTION - TECNOLOGIAS DE
Telefónicas para Apoio à Atividade dos Órgãos de -PROCESSAMENTO DA FALA S.A.
Polícia Criminal

329 657,43

A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA S.A.

GLNPLAST, S.A.
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
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Objetivo Temático |
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Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

LISBOA-01-0247FEDER-017653

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017661

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017664

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017665

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017680

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017685

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

39/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

SMARTFREEZ, LDA

Cryocube

--

370 137,84

POÇO- EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A.

BIOFABXXI .: Reactor bi-funcional de pré-tratamento
e pirólise para produção de biocombustíveis e -produtos de valor acrescentado

230 406,03

MaxCut4Fish .: Investigação e desenvolvimento de
sistema inteligente de corte automático e otimizado -de pescado congelado

186 639,38

PET ASIC-TOFPET2 .: ASIC de alto desempenho para Time-of-Flight PET

411 985,74

AlgaValue .: Valorização dos subprodutos do
processo biotecnológico de produção de esqualeno e -DHA pela microalga Aurantiochytrium sp.

196 540,02

BTSCAD .: Bone Tumor Scan - CAD

361 666,81

SIROCO-SOCIEDADE
INDUSTRIAL
ROBOTICA E CONTROLO S.A.

PETSYS ELECTRONICS
DETECTORS, S.A.

DEPSIEXTRACTA
BIOLÓGICAS LDA

-

-

MEDICAL

DE

TECNOLOGIAS

NEADVANCE - MACHINE VISION, S.A.

--
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LISBOA-01-0247FEDER-017688

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017751

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017762

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017805

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017834

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017852

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

40/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

NEADVANCE - MACHINE VISION, S.A.

BCCT.plan .: Ferramenta 3D para o planeamento do
-tratamento conservador do cancro da mama

179 846,56

X AERO SYSTEMS, S.A.

ALIR_mcs .: Advanced Lightweight Impact Resistant:
-materials, components and structures

181 221,77

POR SafeForming .: Sistema inteligente de prevenção de
-defeitos em componentes estampados a frio

500 716,54

TOOLPRESSE, PEÇAS
PRENSAGEM LDA

METÁLICAS

SETSA - SOCIEDADE DE ENGENHARIA E
FLEXCRAFT .: FLEXCRAFT - Flexible Aircraft
TRANSFORMAÇÃO S.A.

--

787 926,16

SARSPEC, LDA

RamSERS .: Desenvolvimento de um Espectrómetro
de Raman portátil com aplicação na deteção de -biomarcadores do cancro

281 188,58

LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA

ORABAC .: Óculos de Realidade Aumentada de BAixo
-Custo

421 004,93
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Prioritário | OP
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Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective
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LISBOA-01-0247FEDER-017862

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017865

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017875

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017892

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017893

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017896

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

41/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

CelSmartSense .: Plataformas eletrónicas de base
-celulósica para biodeteção

271 605,27

MAGLINE .: MAGLINE - Desenvolvimento e Validação
ATEP - AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL,
Industrial do Processo de Fabricação de Sensores -S.A.
TMR

131 221,58

BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS S.A.

B-Safecoat .: Desenvolvimento de novas tintas com
-propriedades auto-desinfetantes

298 246,37

STRATOSPHERE, S.A.

SHM TB30 .: Methodology and tools for assessing the
-structural health and life extension of aircraft

488 081,18

E P4SERT .: POWER FOR A SAFE AND EFFICIENT RAIL
-TRANSPORT

176 070,62

PIC3D .: Produção de Implantes Cerâmicos á base de
-zircónica por impressão 3D

379 507,81

NAVIGATOR BRANDS, S.A.

MOTA
ENGIL,
CONSTRUÇÃO S.A.

ENGENHARIA

INNOVNANO - MATERIAIS AVANÇADOS, S.A.
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
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Objetivo Temático |
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Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

LISBOA-01-0247FEDER-017906

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017921

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017924

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017930

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017931

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017937

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

42/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

THALES PORTUGAL, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

CP .: Smart City Sense

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

--

702 396,27

INDUSTRIAIS i.FILM .: Multifunctional Films for Intelligent and
-Active Applications

189 254,31

ELEVAR .: Estudo Localizado de Estruturas Verticais
-com Aeronaves Robotizadas

321 875,08

ECOBOND .: Desenvolvimento de novos adesivos com
CIPADE-INDUSTRIA E INVESTIGAÇÃO DE
microcápsulas de isocianatos com aplicação na -PRODUTOS ADESIVOS S.A.
indústria do calçado

183 613,08

Arroz-BIG .: Desenvolvimento de produtos de arroz
-com baixo índice de glicémia

99 244,42

E Groutrail .: Reabilitação de Plataformas Ferroviárias
-com Tratamento de Solos

277 124,08

PERIPLAST-EQUIPAMENTOS
LDA

TEKEVER ASDS, LDA

ERNESTO MORGADO, S.A.

MOTA
ENGIL,
CONSTRUÇÃO S.A.

ENGENHARIA

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

LISBOA-01-0247FEDER-017956

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017978

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-017980

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-018012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-018022

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-018023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

43/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ENGENHARIA

Resumo | Summary

Dental Blast .: Desenvolvimento de revestimentos
antibacterianos à base de biovidros para implantes -dentários.

559 901,73

E Groutrail .: Reabilitação de Plataformas Ferroviárias
-com Tratamento de Solos

466 430,36

CERAMED COATINGS, S.A.

MOTA
ENGIL,
CONSTRUÇÃO S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

CCENERGIA, AUDITORIA E CONSULTORIA
AUDITF .: Audit Furnace
ENERGÉTICA LDA

--

157 899,07

A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA S.A.

SIDENAV .: Smart infrastructure for deep sea
-navigation

323 077,60

COMPTA - BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

AGATHA .: Sistema inteligente de análise de fontes de
informação abertas para vigilância/controlo de -criminalidade

777 466,61

MAEIL,
INFORMATION
ENGINEERING, LDA

SPC-Depot .: Smart Parking Container DEpot

339 402,27

SYSTEMS

--
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

LISBOA-01-0247FEDER-022013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-022363

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0247FEDER-023141

LISBOA-01-0247FEDER-024016

LISBOA-01-0247FEDER-024095

LISBOA-01-0247FEDER-024136

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

CONCESSUS-SOCIEDADE
DE
Desenvolvimento e validação de um sistema de
APETRECHAMENTO TECNICO E CIENTIFICO
-agitação termostatizado
S.A.

20 000,00

PRIMETAG, S.A.

20 000,00

Shoppable Video

--

Plataforma de Integração de Serviços (IPaaS) de alta
disponibilidade que atuará como um "sistema central"
- W2Bill .: Plataforma Integradora de Serviços de Alta
responsável pelo trigger de tarefas mantendo um log/audit
Disponibilidade - W2Bill
centralizado e que assentará numa suite de produtos
CMAS.

770 918,88

ASCENZA AGRO, S.A.

Criação de uma nova geração de produtos
PROTCROP4HEALTH .: Novos co formulantes verdes
fitofarmacêuticos, com co formulantes verdes, em linha
para
o
desenvolvimento
de
produtos
com o conceito de química verde, associado à redução do
fitofarmacêuticos promotores de uma agricultura
impacto para a saúde humana e para o ambiente e à
sustentável e da melhoria da saúde humana
promoção de uma agricultura sustentável.

1 141 104,04

S.P. TELEVISÃO, S.A.

O projeto SP Smart Media visa a conceção e
desenvolvimento de uma plataforma tecnológica
SP Smart Media .: Plataforma tecnológica integrada
inovadora, a nível mundial, para a gestão integrada de todo
de apoio à produção audiovisual de ficção de longa
o processo de produção de ficção de longa duração da
duração
Empresa podendo ser comercializada para outros players
das Indústrias Culturais e Criativas.

567 680,09

O Projeto tem como principal objetivo desenvolver um
inovador teste funcional que permita diagnosticar e
caracterizar mutações em doentes com MCH que
atualmente carecem de diagnóstico genético, potenciando
as oportunidades terapêuticas e a pesquisa da doença em
familiares possivelmente afetados.

380 549,75

CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS
CONSULTORIA DE SISTEMAS LDA

MyCardioGeneTest .: Desenvolvimento de um
GENOMED, DIAGNÓSTICOS DE MEDICINA inovador teste funcional para aumento da precisão
MOLECULAR S.A.
do diagnóstico molecular de doenças cardíacas
hereditárias

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-024287

LISBOA-01-0247FEDER-024322

LISBOA-01-0247FEDER-024344

LISBOA-01-0247FEDER-024348

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-024370

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-024498

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

45/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
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atribuídas à operação | Total
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CELFOCUS, S.A.

DOM-Telco .: Digital Offer Manager for Telecoms

A CELFOCUS desenvolverá uma plataforma que suporte
todas as ofertas das plataformas digitais TELCO, tendo em
consideração os requisitos de consistência (produtos,
compatibilidade e elegibilidade), real time e apesentando
as opções de acordo com a linguagem natural do utilizador.

801 508,46

SGL COMPOSITES, S.A.

O projecto ACRYFLAME visa desenvolver fibra acrílica
resistente à chama para aplicações têxteis e técnicas, como
ACRYFLAME .: Desenvolvimento de Novas Tipologias alternativa à fibra modacrílica. Estudar-se-á o uso de
de Fibras Acrílicas Retardantes de Chama
aditivos na polimerização, preparação de xarope e
extrusão, como compostos de fósforo e fibras oxidadas
recicladas.

1 009 018,47

A estratégia da wTVision passa por apresentar uma oferta
verticalizada. Para issotem então como objetivo, no âmbito
WISDOM TELE VISION - SISTEMAS VEVARS .: Video Enhancements on Vision and AR for deste projeto, a criação de 3 produtos principais:
INFORMÁTICOS PARA TELEVISÃO LDA
Sports
?Augmented Reality Football (AR3 Football)
?Vision Stats Football
?Scoreboard Tracker

604 716,62

NOVABASE
BUSINESS
SOLUTIONS
SOLUÇÕES
DE
CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
INTEGRAÇÃO,
Safehub
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO
E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
S.A.

Com o projeto Safehub pretende-se criar uma plataforma
de autenticação e segurança eletrónica de documentos,
que seja confiável no espaço Europeu, beneficiando
cidadãos e agentes económicos, em particular os bancos e
instituições financeiras, cumprindo a diretiva comunitária
EIDAS.

813 145,50

THOUGHT CREATOR - LDA

Investigação e desenvolvimento de um dispositivo com o
conceito de IoT, denominado LOKA, inovador a nível
LOKA .: Criação de uma plataforma para aceleração
internacional, de baixo custo e com capacidade de
do desenvolvimento de soluções de IoT, composta
localização sem recurso a GPS. Será igualmente criada uma
por hardware e software.
plataforma de software capaz de incorporar a gestão dos
dispositivos.

358 239,61

MOG TECHNOLOGIES, LDA

CHIC .: Cooperative Holistic view on Internet and
-Content

546 321,85
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

LISBOA-01-0247FEDER-024517

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-024521

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-024524

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-024534

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-024508

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-024516

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
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to the Operation [€]

OceanTech .: OceanTech ? Sistema de Gestão de
Operações com base em Veículos Robóticos
-Inteligentes para a Exploração do Mar Global a partir
de Portugal

481 368,90

ANÍBAL H. ABRANTES - INDÚSTRIAS DE TOOLING4G .: TOOLING4G - Advanced Tools for
-MOLDES E PLÁSTICOS S.A.
Smart Manufacturing

426 775,45

VALORMAR .: VALORIZAÇÃO INTEGRAL DOS
RECURSOS MARINHOS: POTENCIAL, INOVAÇÃO -TECNOLÓGICA E NOVAS APLICAÇÕES

432 127,23

TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E On-Surf .: Mobilizar competências tecnológicas em
-MATERIAIS S.A.
Engenharia de Superfcies

755 628,67

PRIMOR CHARCUTARIA - PRIMA, S.A.

MobFood .: MOBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM RESPOSTA AOS -DESAFIOS DO MERCADO AGROALIMENTAR

845 879,48

TEKEVER ASDS, LDA

INFANTE .: Satélite para aplicações marítimas e
-comunicações a partir de constelações

927 225,99

ABYSSAL, S.A.

SONAE MC - SERVIÇOS PARTILHADOS, S.A.
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

LISBOA-01-0247FEDER-024535

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-024539

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-024541

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-026098

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-026099

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-026101

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Resumo | Summary
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CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INOVSTONE 4.0 .: INOVSTONE 4.0 ? Tecnologias
-INDUSTRIAIS LDA
Avançadas e Software para a Pedra Natural

1 450 058,81

ALTICE LABS, S.A.

--

1 267 761,55

TEGOPI-INDUSTRIA METALOMECANICA S.A. -PRODUTECH SIF .: PRODUTECH SIF ? Soluções para a
-EM LIQUIDAÇÃO
Indústria de Futuro

546 591,95

PROPIRPRO .: Pedidos de direito de patente
resultantes da entrada na fase nacional/regional do -pedido de patente internacional PCT/PT2014/000027

128 182,88

PROPIRST .: Pedidos de direito de patente resultantes
da entrada na fase nacional/regional do pedido de -patente internacional PCT/PT2014/000026

127 441,64

PROPIRS .: Pedidos de direito de patente resultantes
da entrada na fase nacional/regional do pedido de -patente internacional PCT/PT2014/000029

114 539,00

5G .: Componentes e Serviços para Redes 5G

TECNIMEDE-SOCIEDADE
MEDICINAL S.A.

TECNICO-

TECNIMEDE-SOCIEDADE
MEDICINAL S.A.

TECNICO-

TECNIMEDE-SOCIEDADE
MEDICINAL S.A.

TECNICO-
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-026987

LISBOA-01-0247FEDER-027496

LISBOA-01-0247FEDER-027500

LISBOA-01-0247FEDER-027657

LISBOA-01-0247FEDER-032854

LISBOA-01-0247FEDER-033316

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

48/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR
VB 2020 .: Vision-Box 2020
COMPUTADOR, S.A.

Resumo | Summary

--

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

149 771,80

O Voiscriptum visa demonstrar uma tecnologia de
Transcrição Automática de Fala para Apoio à Atividade
VOISCRIPTUM .: VOISCRIPTUM - Transcrição
VOICEINTERACTION - TECNOLOGIAS DE
Judicial e do Ministério Público, tendo por base modelos
Automática de Fala para Apoio à Atividade Judicial e
PROCESSAMENTO DA FALA S.A.
acústicos e de linguagem genérica, que se adaptarão de
do Ministério Público
forma autónoma e inteligente a um vocabulário especifico
deste domínio.

281 960,42

Desenvolvimento de uma linha limpa de produção de
cimento, partindo das BAT do sector e acoplando uma série
projetos de ID que visam a eliminação da depensência de
combustíveis fósseis, a redução dos consumos térmicos, a
introdução de energia térmica concentrada, entre outros.

37 311 932,22

Pretende-se desenvolver novos produtos na área de
esterilizadores e lavadores-desinfetadores de materiais
Desenvolvimento de novos produtos na área de
utilizados em meios hospitalares, que serão testados,
esterilizadores e lavadores-desinfetadores de
através da realização de ensaios e testes a um modelo/
materiais utilizados em meios hospitalares
protótipo do sistema, num laboratório, simulando o
ambiente operacional.

17 467,50

O objetivo do projeto SHELTER é desenvolver um abrigo
sísmico para edifícios existentes, que possa ser
E SHELTER .: SHELTER ? Abrigo estrutural salva-vidas completamente integrado de forma individual e autónoma,
para proteção em sismos severos
não implicando intervenções ao nível do reforço estrutural
dos edifícios, resultando numa instalação expedita e de
custos reduzidos.

1 103 372,96

O projeto compact-TECH, do consórcio Aralab e ITeCons,
desenvolverá novos sistemas de instrumentação, controlo
ARALAB
EQUIPAMENTOS
DE compact-TECH
.:
Sistemas
compactos
de
e automação que permitam fornecer soluções de teste
LABORATÓRIO E ELECTROMECÂNICA GERAL instrumentação, controlo e automação para teste de
integradas nas próprias câmaras climáticas, reforçando a
LDA
equipamentos de climatização e refrigeração
posição estratégica da empresa e oferta de valor em atuais
e novos mercados.

299 177,04

SECIL-COMPANHIA
CIMENTO S.A.

GERAL

DE

CAL

A.J.COSTA (IRMÃOS) LDA

TEIXEIRA DUARTE
CONSTRUÇÕES S.A.

-

ENGENHARIA

E

CCL .: Clean Cement Line

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-033361

LISBOA-01-0247FEDER-033409

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-033413

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-033435

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0247FEDER-033497

LISBOA-01-0247FEDER-033507

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

49/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto MoedInov visa a aplicação de tecnologias
MoedINOV .: Desenvolvimento de Moedas de inovadoras na criação de novos efeitos estéticos em
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA
coleção com estética inovadora recorrendo a moedas de coleção e, deste modo, posicionar-se e
S.A.
tecnologias avançadas
diferenciar-se, com um produto de alto valor acrescentado,
no mercado internacional.

254 671,96

O projeto propõe inserir no mercado uma ferramenta
inovadora, com capacidade de analisar imagens do fundo
EyeSightCAD-DR .: Eye Sight Computer Aid Diagnosis - do olho adquiridas em momentos diferentes, permitindo
Diabetic Retinopathy
auxiliar os profissionais de saúde no diagnóstico e na
monitorização temporal da evolução da retinopatia
diabética.

108 651,77

O projeto visa a investigação e desenvolvimento de um
novo conceito de invólucros isotérmicos modulares para
NewGenShell .: New Generation High Performance câmaras de teste de grande dimensão energeticamente
MANUEL DA CONCEIÇÃO GRAÇA, LIMITADA
Shells for Climatic Chambers
eficientes, capazes de gerar condições extremas de
operação, a partir de um único sistema de climatização
integrado.

277 277,82

BINARY SUBJECT, S.A.

Serviço inovador, direcionado às indústrias gráficas e que
PiPP .: Plataforma de Integração de Parceiros de
permita a estas otimizar a produção das encomendas
Produção
reduzindo o desperdício das matérias-primas.

167 486,77

METALOGALVA - IRMÃOS SILVAS, S.A.

O projeto BarRod tem como objetivo a conceção e
desenvolvimento de uma nova gama de produtos para
BarRod .: BarRod ? Barreiras de Segurança Rodoviária guardas de segurança rodoviária que possa garantir
elevados níveis de desempenho, com menores custos de
produção e manutenção/reparação.

181 647,00

NAVIGATOR BRANDS, S.A.

iPLANT é um projeto para valorização da floresta
Portuguesa através (i) da produção de novos materiais
iPLANT .: Inovação na identificação e produção de
genéticos de eucalipto, produtivos, diversos, tolerantes a
plantas melhoradas de eucalipto para enfrentar
fatores climáticos adversos e com propriedades da madeira
desafios atuais
adequadas; e (ii) do desenvolvimento de um sistema de
clonagem inovador.

271 043,64

NEADVANCE - MACHINE VISION, S.A.

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-033523

LISBOA-01-0247FEDER-033533

LISBOA-01-0247FEDER-033534

LISBOA-01-0247FEDER-033545

LISBOA-01-0247FEDER-033576

LISBOA-01-0247FEDER-033595

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto POSTEJO_4.0 em co promoção com o ISEC e O IST
é uma aposta forte na inovação, com vista à diversificação
CIMENTO POSTEJO 4.0 .: POSTEJO 4.0: Inovação para a
de produtos e sua exportação através da formulação e
Diversificação e a Exportação.
caracterização, numa vertente de investigação, de betões
inovadores e eco eficientes de durabilidade melhorada.

135 749,27

A Europa é a segunda região do mundo com mais casos de
mortes por cancro do pulmão. O PulmaGENE pretende
STAB VIDA, INVESTIGAÇÃO E SERVIÇOS EM PulmaGENE .: Teste genético sanguíneo para terapia
posicionar-se na linha da frente no mercado ao contribuir
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LDA
personalizada do cancro do pulmão
para um melhor acesso à medicina personalizada, dando
uma nova esperança aos pacientes com cancro do pulmão.

348 643,71

VIGOBLOCO - PRÉ FABRICADOS S.A.

MC-pool .: MC-pool, modular concrete pool

O projeto MC-Pool, iniciativa da empresa Vigobloco, das
ENESII, IPC-ISEC e do IST, em por objetivo desenvolver um
conceito inovador de piscinas modulares, pré-fabricadas
em betão, mais económicas, mais rápidas de executar, mais
duráveis, mais termo eficientes e mais eco eficientes.

126 694,58

LASERMAQ, LDA

Este projeto visa desenvolver um sistema inovador de
reparação de defeitos em vidrados sanitários recorrendo à
LaserRepair .: Sistema inovador de reparação de
fusão por laser de misturas vitrificáveis de composição
vidrados sanitários por aplicação loocalizada de
adequada, de forma a evitar a recozedura integral das
energia laser
peças, reduzindo assim o consumo de energia, mão-deobra e tempo da reparação.

329 014,62

O projecto visa o aprofundamento da economia circular,
perseguido e prosseguido pela Interecycling desde a sua
DE RecValTR .: Recuperação e valorização de terras raras fundação. Novas tecnologias, baseadas em investigação,
de resíduos eléctricos e electrónicos
conduzirão a uma maior valorização dos residuos, com a
obtenção de "metais de terras raras" possuidores de alto
valor acrescentado.

363 603,93

O SINERGEA criará uma plataforma inovadora de suporte à
gestão integrada da energia, da qualidade balnear e da
inundação em cidades costeiras, demonstrada em
Albufeira. A plataforma proporá ações de gestão
otimizadas, através de sistemas de previsão e
monitorização e de cenários atuais e futuros.

909 456,47

POSTEJO-PRE-FABRICADOS
S.A.

INTERECYCLING
RECICLAGEM S.A.

SIEMENS S.A.

-

DE

SOCIEDADE

SINERGEA .: SINERGEA - Sistema inteligente para
apoio ao uso eficiente de recursos e à gestão de
emergências de inundação e de contaminação
balnear em cidades costeiras
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-033603

LISBOA-01-0247FEDER-033657

LISBOA-01-0247FEDER-033729

LISBOA-01-0247FEDER-033778

LISBOA-01-0247FEDER-033796

LISBOA-01-0247FEDER-033811

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

51/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Phage4BacID pretende revolucionar o diagnóstico de
infeções causadas por bactérias multiresistentes de alto
TECHNOPHAGE,
INVESTIGAÇÃO
E Phage4BacID .: Bacteriófagos no Diagnóstico e
risco para a população Portuguesa e Mundial diminuindo
DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA Prevenção de Infecções Multiresistentes em Portugal
assim o número de infecções hospitalares. Junta o
S.A.
e no Mundo
conhecimento de três entidades de renome internacionalTechnophage, INESC e IST.

1 457 790,68

OMYA, S.A.

A recuperação e valorização dos resíduos gerados por
qualquer indústria são, nos dias de hoje, ações de grande
Shellution .: Desenvolvimento de ECO-Produtos
impacto. O presente projeto visa a incorporação de resíduo
inovadores pela incorporação de carbonato de cálcio
de casca de ovo sem membrana, na indústria de tintas e
biogénico (Resíduos)
papel conferindo aos produtos finais propriedades
inovadoras.

93 256,10

OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS, LDA

Neste projeto o objetivo é a demonstração de processos e
linhas de automação capazes de produzir 1 milhão de peças
Hi-Volume Composites .: Super High Volume compósitas por ano. Trata-se de um objetivo ambicioso,
Composite Parts Production Demonstrator
pois no estado da arte atual o processo ainda é muito
manual e com volumes de produção significativamente
mais baixos.

383 829,59

BIOSURFIT S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Desenvolvimento de teste rápido junto do paciente
destinado ao diagnóstico de síndromes febris com deteção
spinit-crispr .: Deteção específica de ácidos nucleicos de Dengue, Zika e Chikungunya. O projeto inclui a
para diagnóstico point-of-care de doenças tropicais translação de técnicas de amplificação isotérmica e CRISPR
para um dispositivo lab-on-a-disc e a subsequente
validação analítica e clínica.

186 414,50

STRATOSPHERE, S.A.

O projeto MOSHO desenvolverá e integrará soluções
avançadas e sustentáveis para a reparação de
MOSHO .: Soluções avançadas para materiais de
aeroestruturas em compósito, visando novos materiais
impacto, reparação de aeroestruturas em compósito
resistentes ao impacto e autorregenerativos, técnicas de
e sua monitorização
reparação e inspeção (NDT), e sistemas autónomos da
monitorização da condição estrutural.

117 972,76

O principal objetivo do projeto GreenEst é o promover o
desenvolvimento de uma nova gama de transformadores
de potência (Core e Shell), imersos em éster, passiveis de
serem utilizados no fabrico de uma nova geração de
subestações móveis.

18 012,63

EFACEC
ENERGIA MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS S.A.

E

GreenEst .: Green Ester Transformers
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-033814

LISBOA-01-0247FEDER-033823

LISBOA-01-0247FEDER-033869

LISBOA-01-0247FEDER-033889

LISBOA-01-0247FEDER-033926

LISBOA-01-0247FEDER-033948

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

52/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O CorkAL tem como objetivo o desenvolvimento de um
sistema de caixilharia, no qual poliamidas são substituídas
CorkAL .: Desenvolvimento de soluções térmicas
PORTUGAL
por um compósito reciclável, com base em cortiça, para
sustentáveis de caixilharia em alumínio e compósito
efetuar o corte térmico. O sistema inovará no processo de
de cortiça natural responsavel projeto
assemblagem dos perfis através do uso de elementos
específicos de canto.

448 430,88

O projeto BLOCH tem como objetivo a investigação sobre
blockchain e o lançamento de uma solução informática
homónima que deve permitir aos utentes gerir as
permissões de acesso aos seus relatórios médicos e
interagir com estes usando uma blockchain como
gatekeeper.

109 778,03

PRIBERAM INFORMÁTICA, S.A.

O projeto INSIGHT (de Horizon Scanning and Technology
Intelligence) tem como principal objetivo a validação junto
INSIGHT .: Sistema inteligente de monitorização
do mercado de uma plataforma de apoio aos processos de
tecnológica
monitorização tecnológica (technology intelligence ou
technology watch) e de horizon scanning.

273 552,87

A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA S.A.

O projeto apresentado propõe-se a desenvolver uma
infraestrutura hiperbárica que permita a recolha de
HIPERSea .: Sistema Hiperbárico para Recolha e organismos vivos do mar profundo em condições de
Manutenção de Organismos do Mar Profundo
elevada pressão e a sua manutenção à superfície em
estruturas que permitam o suporte de vida continuado dos
organismos em ambiente hiperbárico.

10 920,68

CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.

O ?Future yämmy?, promovido pela Continente
Hipermercados, visa investigar e desenvolver novas
Future yämmi .: Investigação e Desenvolvimento de
soluções tecnológicas avançadas para aplicação em futuras
funcionalidades de próxima geração para robots de
gerações de robots de cozinha, direcionado sua evolução
cozinha inteligentes, autónomos e convenientes
para equipamentos inovadores conectados que constituam
o principal hub da cozinha.

527 360,31

O projeto StrainView-FRP visa o desenvolvimento de um
STRAIN-VISION .: STRAIN-VISION - Monitorização da
método de monotorização da aplicação de pré-esforço com
- extensão em laminados de CFRP pré-esforçados no
laminados de FRP através de visão por computador, de
reforço de elementos de betão através de visão por
onde resultará um produto inovador e diferenciador e uma
computador
solução mais eficaz e segura.

223 588,19

HYDRO BUILDING
(HBSPT), S.A.

SYSTEMS

TEKEVER - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
BLOCH .: Blockchain Health
S.A.

CLEVER
REINFORCEMENT
IBERICA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-033953

LISBOA-01-0247FEDER-033975

LISBOA-01-0247FEDER-033990

LISBOA-01-0247FEDER-034013

LISBOA-01-0247FEDER-034074

LISBOA-01-0247FEDER-035234

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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APTOIDE, S.A.

Tendo como promotor líder a Aptoide, empresa
portuguesa que é a terceira maior App Store Android a
AppSentinel .: AppSentinel - Cloud-based Anti nível global, o projeto AppSentinel tem o objetivo de
Malware Technology for Android App Stores
contribuir para o aumento da ciber segurança através de
mecanismos inteligentes de prevenção, deteção e combate
a malware em dispositivos móveis.

568 805,70

SGL COMPOSITES, S.A.

O projecto MULTICOMPOSITE visa demonstrar o uso de
precursores e fibras de carbono nacionais em aplicações
MULTICOMPOSITE .: Desenvolvimento de Fibras de
industriais (sector automóvel e outras). Serão introduzidas
Carbono Small Tow e Compósitos para Aplicações nos
inovações, relativamente ao Projecto QREN 23242, ao nível
Sectores Automóvel e Industrial
das fibras e das tecnologias de desenvolvimento de
compósitos.

1 096 811,72

MOTA
ENGIL,
CONSTRUÇÃO S.A.

O projeto iNBRAIL visa o desenvolvimento de uma solução
de barreira acústica, pré-fabricada em betão que permita a
E iNBRAIL .: iNBRAIL - Innovative NOISE BARRIERS for minimização dos efeitos do ruído de tráfego ferroviário.
RAILways
Pretende-se que a solução a desenvolver seja eficiente do
ponto de vista acústico e com reduzido impacto
ambiental/visual.

35 771,20

O projeto DESARMAR é uma iniciativa de I&D para o
desenvolvimento de um sistema Radar de Abertura
TEKEVER III COMMUNICATION SYSTEMS, DESARMAR .: Drone Equipado com SAR passivo para
Sintética (SAR) passivo baseado em Rádio Definido por
LDA
aplicações MARítimas
Software (SDR) a bordo de um sistema autónomo aéreo
(RPAS) para monitorização e proteção do espaço litoral.

287 813,67

O projeto "ImpHib" visa a conceção e desenvolvimento de
LABORATÓRIO
E
um implante dentário com gradiente de propriedades onde
ImpHib .: ImpHib - Desenvolvimento de Implantes
DE
PRÓTESES
diferentes materiais são alocados em diferentes locais do
Híbridos Avançados
componente: a zona interna formada por liga de titânio
alumínio vanádio e a zona externa formada por zircónia.

995 538,04

O projecto ALGAVALOR, promovido pela CMP, visa o
lançamento de novos produtos de microalgas para
ALLMICROALGAE - NATURAL PRODUCTS, ALGAVALOR .: MicroALGAs: produção integrada e alimentação humana e animal e cosmética e a promoção da
S.A.
VALORização da biomassa e das suas diversas
sustentabilidade do processo, mobilizando um conjunto
alargado de atores (10 empresas e 11 entidades não
empresariais de I&I).

685 749,67

LABIMPLANT
COMERCIALIZAÇÃO
DENTÁRIAS, S.A.

ENGENHARIA
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-038252

LISBOA-01-0247FEDER-038269

LISBOA-01-0247FEDER-038309

LISBOA-01-0247FEDER-038315

LISBOA-01-0247FEDER-038326

LISBOA-01-0247FEDER-038337

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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CÉOS .: CÉOS- Integração de serviços IoT

Validação em ambiente real de uma plataforma de
integração de serviços de alta disponibilidade que
paralelamente garanta a integração com um conjunto de
dipositivos (IoT) permitindo a atuação e aquisição de
informações preponderantes para a melhoria dos serviços
prestados.

448 337,51

HYCAP .: Hybrid Capacitor

O projeto HYCAP desenvolvido pela C2C-NewCap pretende
validar uma nova geração de supercondensadores com
tecnologia proprietária, e obter a sua validação em
aplicações de potencia (arranque de motores) de forma a
obter dados em condições reais que permitam demonstrar
as suas vantagens.

178 202,86

QUALISEG, ENGENHARIA E GESTÃO LDA

CSP .: Carta de Segurança por Pontos

Carta de Segurança Industrial por Pontos (CSP) - Método de
Gestão da Segurança Industrial, baseado no desempenho
individual do trabalhador/colaborador, seu registo e gestão
das medidas adequadas, através da utilização de um
sistema de carta por pontos.

530 281,04

APTOIDE, S.A.

TrustChain .: Sistema de reputação baseado em
blockchain para a economia das apps como
potenciador de um ecossistema de negócios seguro,
confiável e transparente

O projeto de I&DT TrustChain pretende reduzir significativa
o impacto de aplicações móveis maliciosas na sociedade,
contribuindo decisivamente para um ambiente de
segurança, confiança e transparência na economia das apps
e para todas as empresas que as usem, aproximando-as
dos seus consumidores.

546 688,42

O presente projeto Safety4Road propõe a valorização de
resíduos com elevadas quantidades de materiais
DE Safety4Road .: Application of an hybrid ecological poliméricos/elastómeros
reciclados,
previamente
material to improve road safety
caracterizados, dos quais se pretende selecionar o mais
apropriado para aplicar num protetor de prumos que será
produzido numa sessão de demonstração.

117 089,92

O projeto "Robots4Connectors" visa o desenvolvimento de
uma solução para a configuração dos conectores das
MICRONORMA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE Robots4Connectors .: Robotic Cell for Automotive
cablagens dos automóveis, capaz de automatizar as
FERRAMENTAS , S.A.
Connectors Assembly
operações associadas, de forma versátil e rápida, com
elevada precisão na repetibilidade.

464 691,55

CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS
CONSULTORIA DE SISTEMAS LDA

CHARGE2C - NEWCAP LDA

PLASTIMAGO-TRANSFORMADORA
PLASTICOS LDA

-
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-038340

LISBOA-01-0247FEDER-038345

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-038356

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-038362

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-038366

LISBOA-01-0247FEDER-038367

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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ORO AGRI EUROPE, S.A.

O projeto NewPortOroAgri visa a investigação e o
desenvolvimento de novos biopesticidas e embalagens
NewPortOroAgri .: Novo Portefólio de Pesticidas bioativas, com base no princípio ativo óleo de laranja, que
Baseados em Princípio Ativo Biológico da ORO-AGRI se revelem eficazes na proteção de culturas e
ambientalmente sustentáveis, complementando a atual
oferta da ORO-AGRI no mercado mundial.

652 650,97

ARTICACC, LDA - EM LIQUIDAÇÃO

INTERACT visa a investigação em hiper-realidade e
conhecimentos emergentes de tecnologias disruptivas ?
INTERACT .: Interactive New Tecnologies Regarding realidades virtual e aumentada, inteligência artificial,
Augmentation in a Computerized Taxonomy
Interações Homem-Máquina (HCI) e Internet das coisas ?
para soluções HCI tecno-artísticas não convencionais com
grupos de indivíduos.

389 503,38

ARALAB
EQUIPAMENTOS
DE
LABORATÓRIO E ELECTROMECÂNICA GERAL TESTA+ .: TESTA+ More volume, same technology
LDA

O presente projeto, denominado de TESTA+, tem como
principal objetivo testar a aplicabilidade da tecnologia
desenvolvida anteriormente no projeto ClimTestE+, como
forma de desenvolver uma câmara de dimensões
superiores (1.500l) que permita reforçar a posição da
Aralab no mercado global.

310 181,10

COLLAB - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS DE
AI4CC .: Automation & Intelligence For Call Centers
COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO, S.A.

O projeto AI4CC tem como objetivo o desenvolvimento de
uma plataforma, numa arquitetura de Cloud Computing,
dotada de um motor de Inteligência Artificial que suportará
novas funções num Contact Center.

951 824,64

O DisperLive visa desenvolver novos dispersantes
poliméricos de pigmentos, com estrutura controlada,
DisperLive .: Dispersantes poliméricos de estrutura
sintetizados por polimerização radicalar por desactivação
controlada para tintas de alto desempenho para
reversivel, permitindo passar a oferecer-se ao mercado
aplicações na área dos transportes.
novas tintas com desempenhos significativamente
superiores às tintas atuais.

576 384,61

O projeto BeCharged, promovido pela SECIL, propõe o
desenvolvimento de estruturas modulares em betão com
E BeCharged .: Transferência de energia elétrica por
um sistema de carregamento indutivo para veículos
indução em estruturas de betão
elétricos e com um sistema de iluminação/sinalética,
totalmente integrados, com elevado grau de inovação.

801 487,16

OMNOVA SOLUTIONS PORTUGAL, S.A.

SECIL-COMPANHIA
CIMENTO S.A.

GERAL

DE

CAL
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-038388

LISBOA-01-0247FEDER-038395

LISBOA-01-0247FEDER-038400

LISBOA-01-0247FEDER-038406

LISBOA-01-0247FEDER-038427

LISBOA-01-0247FEDER-038447

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

56/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Desenvolvimento de um novo sistema de roteamento de
TALKDESK INC. PORTUGAL , UNIPESSOAL RIGHTMatch .: Context and Attribute Based Matching interaçoes de clientes para centros de contacto na "cloud",
LDA
Engine
assente num mecanismo de correspondencia de interaçoes
com base em dados de contexto e atributos dinamicos

545 653,92

4TUNE ENGINEERING, LDA

É objetivo do projeto desenvolver metodologias para a
transição de uma indústria farmacêutica com produção
P4.0 .: Pharma 4.0 - Transition from Batch to descontínua ou semi-contínua para produção contínua,
Continuous Manufacturing
implementando tecnologias analíticas de processo nas
operações da linha de produção, permitindo o controlo da
qualidade em tempo real.

627 953,72

HOSPITAL CUF INFANTE SANTO, S.A.

O projeto EyeFundusScope tem como objetivo demonstrar
EyeFundusScopeNEO
.:
Demonstration
of a aplicabilidade real no HCIS e potencial de um
EyeFundusScope with Non-Expert Ophthalmology sistema/solução mobile integrada e flexível para rastreio de
users
Retinopatia Diabética, através da aquisição de imagens da
retina, com claros benefícios para a população diabética.

230 938,42

SISCOG-SISTEMAS COGNITIVOS, S.A.

O projeto visa o aumento da competitividade da SISCOG,
com introdução de melhorias significativas nos seus
IDEAL .: Innovations in DEcision-support Automation produtos, nomeadamente, diminuição do esforço e tempo
tooLs
de customização, inclusão de técnicas de aprendizagem nos
optimizadores e adição de um novo produto integrado com
os já existentes.

2 054 949,02

O projecto Wall-i pretende desenvolver o primeiro sistema
operativo de Digital Broadcast, que possibilita apresentar
conteúdos multimédia em qualquer tipo de ecrã novo ou
existente e, de forma inteligente e dinâmica, adaptar a
apresentação desses conteúdos a um determinado público
e contexto.

180 079,87

O projeto visa a investigação e desenvolvimento
experimental de uma nova geração de DNA polimerases
SuperPol .: Desenvolvimento de uma nova geração de
provenientes de organismos marinhos extremófilos, com
DNA polimerases recombinantes de alta eficácia com
propriedades superiores à Taq e à Pfu, que suportem novas
origem em organismos marinhos extremófilos
ferramentas moleculares para aplicação no diagnóstico
molecular e em terapia genética.

541 769,02

TECNITEMPO - CONTROLO
EMPRESARIAL, LDA.

NZYTECH, LDA

E

GESTÃO

WALL-I .: Wall-i - Digital Broadcast
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-038453

LISBOA-01-0247FEDER-038465

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-038472

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-038477

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-038499

LISBOA-01-0247FEDER-038510

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

57/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto TAIKAI visa desenvolver uma solução para a
organização, divulgação e suporte de desafios de inovação
com total transparência e credibilidade nas deliberações
dos vencedores utilizando a tecnologia blockchain como
sistema de retribuição e mérito.

243 221,67

GREEN H2ICE .: GREEN H2ICE - Investigação e
TECNOVERITAS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA desenvolvimento de uma estação integrada de
E SISTEMAS TECNOLÓGICOS LDA
produção renovável de hidrogénio de alta eficiência
para abastecimento de viaturas

Com o projeto GREEN H2ICE pretende-se investigar e
desenvolver uma estação integrada de produção renovável
de hidrogénio de alta eficiência para abastecimento de
viaturas, em particular através da conceção de um novo e
disruptivo eletrolisador e de um novo processo de
conversão de motores.

696 759,35

HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E
BLOCK BASE
ENGENHARIA S.A.

A agap2IT pretende aplicar uma abordagem inovadora ao
princípio da tecnologia Blockchain que permitirá alterar o
paradigma da ciber-segurança e a forma como guardamos e
transmitimos informação digital, cumprindo com a tríade
da segurança informática: Confidencialidade, Integridade e
Disponibilidade.

695 249,40

AXIANSEU II DIGITAL CONSULTING, S.A.

O projeto DIRP Intelligent Tool tem como objetivo principal
DIRP Intelligent Tool .: Ferramenta Inteligente de
desenvolver uma ferramenta de automatização inteligente
Suporte ao Desenho de Casos de Teste
no desenho de casos de teste inovadora à escala mundial.

1 419 230,83

MANI-INDÚSTRIAS PLÁSTICAS S.A.

O projeto "QuELBox+" visa desenvolver uma solução eficaz
e produtiva para a produção de embalagens de alimentos
QuELBox+ .: Produção Contínua de Embalagens para quentes em estado líquido, que agilize a resposta às
Alimentos Quentes em Estado Líquido
mudanças de hábitos alimentares da sociedade,
nomeadamente a crescente valorização de refeições de
fácil consumo e equilibradas.

164 538,43

UNBABEL UNIPESSOAL, LDA

O Projeto em apreço visa encetar um conjunto concertado
de atividades de investigação industrial e de
Unbabel Scribe .: Unbabel Scribe: AI-Powered Video desenvolvimento
experimental,
com
vista
ao
Transcription and Subtitle
desenvolvimento de um sistema de transcrição automática
aliado a uma comunidade de transcritores humanos,
promovendo um trinómio qualidade/velocidade/preço

1 055 978,57

BRIGHT DEVELOPMENT STUDIO, S.A.

TAIKAI .: Marketplace de Inovação Descentralizado
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-038513

LISBOA-01-0247FEDER-038522

LISBOA-01-0247FEDER-038529

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-038548

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-038554

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-038924

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

58/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Plataforma SIMDOCTOR .: Criação de plataforma
PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO inteligente que, permita a integração com o
MANUTENÇÃO
FORMAÇÃO
E Simulador SIMDOCTOR e ofereça um conjunto de
CONSULTADORIA S.A.
ferramentas facilitadoras de criação/gestão de
conteúdos, para tr

Criação de plataforma inteligente (SIMDOCTOR) que, além
de integração com Simulador SIMDOCTOR, ofereça um
conjunto de ferramentas facilitadoras de criação/gestão de
conteúdos, revelando um meio eficaz para treino de
competências a profissionais de saúde na resolução de
distintas patologias.

950 604,71

WINNING SCIENTIFIC MANAGEMENT, LDA

BC Tool .: Business Case Tool: Benefits Management

O objetivo do Projeto BC Tool consiste em desenvolver
uma ferramenta que permita verificar a viabilidade
económica e financeira de uma iniciativa de investimento
numa empresa/organização e que seja transversal a todos
os setores de atividade.

405 585,33

EVOLEO TECHNOLOGIES, LDA

O Sistema EVO4Rail é um sistema de monitorização sem
fios para a ferrovia. No âmbito do deste projeto
EVO4Rail Demo .: Demonstração em ambiente real,
demonstrador pretende-se, preparar e instalar um
de um sistema de monitorização sem fios para a
demonstrador para utilização em ambiente real, com o
ferrovia.
propósito de analisar, calibrar e otimizar o desempenho do
mesmo.

74 839,07

ELEVOLUTION - ENGENHARIA, S.A.

Em estreita ligação com os objetivos do Plano de Ação para
a Economia Circular, o projeto visa a demonstração de um
ECOPav .: Demonstração de Pavimentos Rodoviários produto que reutiliza até 50% de RCD no fabrico de novas
Ecoeficientes
Misturas Betuminosas, utilizando ainda a tecnologia da
Espuma de Betume para redução da sua temperatura de
fabrico.

493 040,11

SOVENA PORTUGAL - CONSUMER GOODS,
Oil4Health .: From Olive To Health
S.A.

O projeto visa o desenvolvimento de um avançado
processo de valorização de sobprodutos do azeite.

784 984,41

HOSPITAL CUF INFANTE SANTO, S.A.

O projeto tem o objetivo de aumentar a participação da
CUF Infante Santo (HCIS) em programas europeus de
investigação e inovação, em particular Horizonte 2020,
promovendo o potencial científico da empresa no fomento
da introdução de avanços tecnológicos nos serviços de
prestação de cuidados de saúde

27 070,20

HCIS2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-038933

LISBOA-01-0247FEDER-039238

LISBOA-01-0247FEDER-039538

LISBOA-01-0247FEDER-039577

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-039598

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-039676

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

59/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Pretende-se aumentar a qualidade e capacidade da PDMFC
PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO
em concorrer a projetos H2020, evidenciando o critério de
MANUTENÇÃO
FORMAÇÃO
E R&DPH2020@PDMFC .: PDM&FC R&D Plan for H2020 adicionalidade face aos 2 anos anteriores, pelo
CONSULTADORIA S.A.
alargamento e diversificação das áreas de atuação e das
tipologias dos projetos.

122 384,30

O projeto XIVT propõe um método e uma toolchain para
testar sistemas embebidos configuráveis e ricos em
variante nos domínios de produção automóvel, ferroviária,
telecomunicações e industriais, usando técnicas de
aprendizagem máquina para prioritizar testes, gestão de
testes e segurança de software.

531 334,98

Desenvolvimento de ferramentas de metal duro com
revestimento de diamante e com insertos de diamante
DHardTools .: Precision Machining with CVD Diamond brasado para micromaquinagem, com introdução de boro
Cutting Tools
na estrutura do diamante, conduzindo ao aumento da
tenacidade do revestimento e à viabilização de um sensor
de temperatura.

23 506,23

O RiceHUSK+ tem como objetivo desenvolver compósitos
RiceHUSK+ .: Compósitos cimentícios com casca de cimentícios incorporando casca de arroz e conceber, a
FARCIMAR- SOLUÇÕES EM PRÉ-FABRICADOS
arroz para soluções pré-fabricadas de painéis partir destes produtos pré-fabricados com um elevado
DE BETÃO,S.A.
multicamada e barreiras acústicas
desempenho
térmico,
acústico
e
ambiental,
nomeadamente barreiras acústicas e painéis multicamada.

192 244,91

O objetivo do projeto é pesquisar e identificar um sistema
(ou conjunto de sistemas) que designamos por Sistema
Integrado de Segurança, compostos por uma arquitetura
de frameworks de segurança para micro-serviços em
containers, métricas e ferramentas que permitam um nível
de segurança elevado.

561 336,10

O TalkConnect tem como objetivo marco desenhar e
TALKDESK INC. PORTUGAL , UNIPESSOAL TalkConnect .: Voice Architecture over Distributed desenvolver uma nova soluçao de interligaçao direta global
LDA
Network
a múltiplas infraestruturas de telecomunicaçoes para
centros de contacto na 'cloud'.

518 341,30

WINTRUST - CONSULTORIA E SERVIÇOS LDA XIVT .: Execllence in Variant Testing

PALBIT, S.A.

TALKDESK INC. PORTUGAL , UNIPESSOAL
COP .: Container Oriented Policing
LDA
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-039703

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-039704

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-039722

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-039735

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-039764

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-039769

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

60/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

CAIXA MÁGICA SOFTWARE, S.A.

Tendo como promotor líder a portuguesa Aptoide, terceira
maior app store Android a nível global, o projeto
AppRecommender .: Intelligent App Distribution AppRecommender propõe-se a investigar e desenvolver
towards an Optimised App Discovery
tecnologias inteligentes disruptivas para aproximar com
sucesso empresas promotoras de aplicações móveis dos
seus clientes alvo.

795 029,80

LASERLEAP TECHNOLOGIES,S.A.

Este projeto de investigação introduz uma solução nãoinvasiva, compacta e capaz de examinar as anormalidades
L.A.S.E.R.-P .: Laser Acústico para Sondar, Examinar e da nossa pele indetetáveis ao olho clínico usando uma
Remediar a Pele
técnica de imagem fotogramétrica (Imagiologia Acústica)
para uma observação contínua das mudanças subtis das
lesões da pele

8 721,57

Sistema de apoio a ecólogos, estudos académicos e
BIOTA - ESTUDOS E DIVULGAÇÃO EM SAFArI100 .: Sistema de Armadilhagem Fotográfica e
estudos do impacte de atividades humanas (antrópicas)
AMBIENTE LDA
Análise Inteligente
sobre a biodiversidade.

174 081,10

O Pre-SHELL pretende desenvolver uma solução estrutural
otimizada dos pontos de vista geométrico e material,
SPRAL-SOCIEDADE DE PRÉ-ESFORÇADOS DE
produzida com recurso à pré-fabricação, que garanta a
Pre-SHELL .: Prefabricated Ultra Thin Concrete Shells
AVEIRO, LDA
competitividade tecnológica, científica e económica das
coberturas compostas por cascas finas de betão de
ultraelevado desempenho.

151 257,08

O projeto CISROBCLE visa investigar e desenvolver um
sistema robótico inteligente, para efetuar a lavagem
CARMONA - SOCIEDADE DE LIMPEZA E CISROBCLE .: Desenvolvimento de um sistema automática e inspeção do interior das unidades de cisterna
TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEIS S.A.
robótico inteligente para a lavagem de cisternas
para o transporte de mercadorias químicas e alimentares, e
que permita o controlo da qualidade do processo em
tempo real.

683 148,82

BIOLAM .: Desenvolvimento de bio-laminados eco- Projeto BIOLAM - Desenvolvimento de bio-laminados ecoeficientes em fibra de carbono para a reabilitação e eficientes em fibra de carbono para a reabilitação e reforço
reforço de estruturas
de estruturas

392 703,09

CLEVER
REINFORCEMENT
IBERICA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA

-

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-039781

LISBOA-01-0247FEDER-039796

LISBOA-01-0247FEDER-039831

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-039835

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-039838

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0247FEDER-039846

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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O DEZMPP pretende investigar e desenvolver uma
plataforma avançada de produção modular, flexível e
ZEUGMA - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DEZMPP .: Digital Enterprise Zeugma Modular versátil dedicada à montagem e teste de uma ampla gama
INDUSTRIAIS S.A.
Production Platform
de componentes (Indústria automóvel), abrangendo um
novo paradigma de fabrico orientado à transformação
digital de processos e fábricas do futuro.

1 006 549,85

Motivado pela emergência do movimento designado New
Space e pelo aumento do número de lançamentos de
CARAVELA .: Desenvolvimento e Demonstração de pequenos satélites, o projeto CARAVELA é uma iniciativa de
TEKEVER SPACE - SISTEMAS ESPACIAIS, LDA
building blocks para microlançadores
I&D para o desenvolvimento de building blocks integrantes
de um micro-lançador multiuso dedicado a pequenos
satélites.

486 470,29

Desenvolvimento de métodos computacionais de
engenharia metabólica com base em Aprendizagem
DeepBio .: Abordagens de aprendizagem máquina e
Máquina/Deep learning para a previsão de atividades
deep learning para aplicações de biotecnologia
biológicas de moléculas e a geração de novas moléculas,
industrial
reações e vias metabólicas para aplicações de biotecnologia
industrial.

94 384,45

MANUEL DA CONCEIÇÃO GRAÇA, LIMITADA IRIS .: INNOVATIVE RAILWAY INTERIOR SYSTEMS

O projeto IRIS visa conceber e desenvolver 4 subsistemas
complementares de interiores ferroviários, desenhados
para melhorar o seu fabrico e integração e o conforto do
passageiro e para reduzir o custo de operação, de modo a
aumentar a atratividade e competitividade dos
equipamentos ferroviários.

215 377,53

AMBITERMO
ENGENHARIA
EQUIPAMENTOS TÉRMICOS S.A.

O projeto AmbWTE visa o desenvolvimento de um sistema
de gaseificação de ciclo combinado que possa ser
alimentado com materiais heterogéneos residuais.

275 743,60

O projecto visa a criação de um ecossistema de software e
hardware, que apoie o projetista de sistemas fotovoltaicos
DIGITALMENTE, NOVAS TECNOLOGIAS DE PV_SPREAD .: PV SPREAD: Stimulating PV REliance,
em todas as areas tecnicas e fases de desenvolvimento do
COMUNICAÇÃO LDA
Advance and Dissemination
projeto fotovoltaico, reduzindo a incerteza e atestando o
rigor e qualidade do último.

276 603,14

SILICOLIFE LDA

E

AmbWTE .: Biomass &Waste to Energy System
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Operation Code
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LISBOA-01-0247FEDER-039862

LISBOA-01-0247FEDER-039863

LISBOA-01-0247FEDER-039876

LISBOA-01-0247FEDER-039878

LISBOA-01-0247FEDER-039885

LISBOA-01-0247FEDER-039890

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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HYPROP .: Propulsão Híbrida Elétrica

O projeto HYPROP visa o desenvolvimento de um sistema
de propulsão distribuída híbrido elétrico para uma
aeronave experimental da TEKEVER

216 580,90

ACE .: Airborne Clean Energy systems

O projeto ACE vai desenvolver novas soluções de energia
para o meio aeronáutico com o desenvolvimento de
baterias, uma de elevada densidade e outra produzida com
métodos aditivos e com o desenvolvimento de células de
combustível geradoras de energia elétrica que serão
integradas em aeronaves TEKEVER

169 412,92

MPP .: Monitorização Persistente de Pista

Investigação e desenvolvimento de um sistema não
intrusivo de Monitorização Persistente de Pista (MPP),
focado na zona de contacto das rodas da aeronave
(normalmente submetida a maior stresse), para
identificação de degradações à superfície, objetos
estranhos e espessura de lençóis de água.

359 625,41

O projeto CARDUR consiste na I&D de fenolalquilaminas de
cor clara, estáveis à radiação UV e com uma elevada
CARDUR .: Valorização do óleo de casca de castanha
DE
rapidez de cura, com vista à sua aplicação enquanto
de caju no desenvolvimento sustentável de
endurecedor de tintas para o revestimento de produtos
endurecedores de resinas epoxi
que operem em ambientes sensíveis, como é o caso dos
ambientes salinos.

368 838,63

NEADVANCE - MACHINE VISION, S.A.

Sistema CAD para análise de imagens PET/CT com 18F-FDG
para o estadiamento e avaliação de resposta terapêutica de
LyRaCAD .: Sistema CAD para análise de imagens
linfomas.
Pretende-se
detetar
e
segmentar
PET/CT com FDG em linfomas - uma abordagem
automaticamente as lesões tumorais, quantificar a
Radiomics
captação de radiofármaco nessas lesões e calcular o
envolvimento de outros órgãos.

388 641,83

3MAPS - SISTEMAS DE GESTÃO, LDA

O projeto visa a criação de um sistema de gestão
inteligente de infraestruturas portuárias e contemplará a
Infraestruturas avaliação do estado de conservação das infraestruturas, a
sua monitorização, parametrização de tipologias de danos
e análise de risco, constituindo uma inovadora ferramenta
de apoio à decisão.

94 253,11

TEKEVER ASDS, LDA

TEKEVER ASDS, LDA

TECMIC
TECNOLOGIAS
MICROELECTRÓNICA S.A.

RESIBRAS-COMPANHIA PORTUGUESA
RESINAS PARA ABRASIVOS S.A.

DE

GIIP .: Gestão
Portuárias

Inteligente

de

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-039894

LISBOA-01-0247FEDER-039922

LISBOA-01-0247FEDER-039929

LISBOA-01-0247FEDER-039940

LISBOA-01-0247FEDER-039945

LISBOA-01-0247FEDER-039947

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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O projeto iPBRAIL visa o desenvolvimento de novos
E iPBRAIL .: iPBRAIL - Innovative Precast Bridges for produtos pré-fabricados em betão, para pontes/viadutos
RAILways
ferroviários, tirando partido das potencialidades oferecidas
pelos novos materiais do tipo HPFRC e UHPFRC.

41 876,72

SLAICOS, LDA

O projeto SKORR tem como objetivo desenvolver uma nova
solução e plataforma B2B, que tira partido de algoritmos e
SKORR .: Advancing the Frontier of Social Media
técnicas avançadas de matching, para que utilizadores das
Management Tools
redes sociais possam construir a sua marca e identidade
digital.

365 727,47

MVC - MÁRMORES DE ALCOBAÇA LDA

O processo aditivo de impressão idealizado para este
projeto permite criar objetos mesmo muito complexos com
digitalSTONE .: Direct Digital Manufacturing
formas não realizáveis por tecnologias subtrativas
Approach for Mass Production of Tailored STONE
convencionais, com aproveitamento de materiais de
Based High Value Products
qualidade que são considerados resíduos de pedreira
transformam-se em novos produtos.

111 183,13

PEDROSA & IRMÃOS LDA

Este projeto tem como objetivo a reutilização da madeira
sã de postes de madeira de telecomunicações, retirados de
FusionPole .: FusionPole-Reutilização de postes de serviço, no fabrico de postes compósitos, um produto
Pinheiro bravo
inovador e configurável, e com durabilidade, propriedades
mecânicas e resistência ao fogo superiores ao comum
poste de madeira.

124 044,76

ADIRA - METAL FORMING SOLUTIONS, S.A.

Beyond.Additive
.:
Nova
geração
de
desenvolvimentos tecnológicos focados na fabricação
aditiva de componentes metálicos de grandes
dimensões

Beyond.Additive foca-se na I&D da 2ª geraçãod a
tecnologia TLM para fabrico aditivo de peças de grandes
dimensões e/ou geometrias complexas, colmatando as
lacunas atualmetne existentes em termos de controlo e
monitorizção do processo e, permitindo assim, o
processamento de novos materiais.

175 455,82

ATENA-AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LDA

O projeto i-RoCS tem como o objetivo a investigação e o
desenvolvimento de uma solução robotizada inovadora de
i-RoCS .: Research and Development of an Intelligent limpeza automática de pavilhões industriais, sem
Robotic Cleaning System
intervenção humana, de elevada autonomia e com
capacidade de armazenamento e gestão energia e
reutilização da água e consumíveis de limpeza.

104 040,05

MOTA
ENGIL,
CONSTRUÇÃO S.A.

ENGENHARIA
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-039961

LISBOA-01-0247FEDER-039985

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-039989

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-040021

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-040033

LISBOA-01-0247FEDER-040038

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

64/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto CONTIGO tem como âmbito principal a criação de
INTROSYS - INTEGRATION FOR ROBOTIC
um sistema ciber-físico composto por um robô móvel
CONTIGO .: Robótica Colaborativa Inteligente para
SYSTEMS - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
colaborativo e interativo, para otimizar a ergonomia dos
Otimização Ergonómica de Processos Industriais
ROBÓTICOS S.A.
processos de manufatura levados a cabo em ?chão-defábrica?.

266 808,28

O projeto ORAiDEA propõe-se a desenvolver implantes
dentários multifuncionais capazes de assegurar uma rápida
ORAiDEA .: ORAiDEA - Desenvolvimento de implantes ostointegração e capazes de impedir a formação de
dentários multifuncionais
biofilmes bacterianos, criando as condições necessárias
para a prevenção da peri-implantite e para o sucesso dos
implantes dentários.

677 426,28

O projeto FoodSense tem como principal objetivo
AFINOMAQ - SOCIEDADE TÉCNICA DE FoodSense .: Desenvolvimento de sistema integrado desenvolver, construir, testar e validar uma linha de
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E em linha de enchimento para deteção de enchimento inovadora para a industria alimentar, que
EQUIPAMENTOS, LDA
contaminantes em produtos alimentares
permita a rápida deteção online, em tempo quasi-real, de
microrganismos, em processo de produção de alimentos.

184 482,70

O projeto ReinventO ? Reinvent the way we build custom
ReinventO .: Reinvent the way we build custom made made Orthosis, surge com o objetivo de implementar uma
CODI - COMÉRCIO DESIGN INDUSTRIAL LDA
Orthosis
nova estratégia para a produção de ortóteses
personalizadas in situ.

133 977,68

EIDEAS BLUE, LDA

Este projeto pretende desenvolver um "processo de
fabrico" com materiais compósitos que permita obter
elevados ganhos de produtividade face às tecnologias
PROACarbon .: PROcessos Avançados para produção
convencionais.
de componentes em fibra de Carbono
Serão também desenvolvidas ?jantes ultra-leves? (para
automóvel) como caso de estudo e para valorização
económica da tecnologia.

117 423,96

PHARMIS BIOFARMACÊUTICA LDA

O projeto " BIOHEAT90" visa a investigação do HSP90 como
BIOHEAT90 .: Validação da HSP90 como biomarcador biomarcador para a deteção precoce de cancro pulmão, o
clinico em Cancro de pulmão ? Algoritmo para que poderá ter impacto muito importante na definição dos
Diagnóstico e monitorização da doença.
critérios de população de alto-risco, e assim criar os
fundamentos para um programa de rastreio mais alargado.

291 011,66

PRIFER - TECHNICAL MOLDS, S.A.
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-040042

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-040045

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-040123

LISBOA-01-0247FEDER-040201

LISBOA-01-0247FEDER-040825

LISBOA-01-0247FEDER-041392

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

65/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

INTROSYS - INTEGRATION FOR ROBOTIC PROBING .: Novos Produtos de Inspeção da O Probing pretende desenvolver um produto novo na área
SYSTEMS - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS Qualidade de Juntas Brasadas por Laser com recurso dos ensaios não destrutivos contribuindo assim para a
ROBÓTICOS S.A.
a Ensaios Não Destrutivos Integrados
economia circular.

441 865,19

ENEIDA, WIRELESS & SENSORS, S.A.

O objetivo no âmbito do projeto FaultLoc é desenvolver
FaultLoc .: Identificação de Falhas e de Falhas uma solução para a deteção e localização de falhas
potenciais em linhas de baixa tensão
potenciais em cabos de distribuição de energia eléctrica da
rede de baixa tensão.

141 643,96

VIRTUAL POWER SOLUTIONS, S.A.

O projeto Smart-PDM tem como objetivo geral o
desenvolvimento de uma solução inovadora de
Smart-PDM .: A Smart Predictive Maintenance
monitorização inteligente de equipamentos elétricos e
Apprach basedf onCyber Physical Systems
eletrónicos que suporte serviços avançados de gestão
energética e manutenção.

160 846,88

O VB 2020 II visa aumentar a participação da Vision-Box
em projetos de I&D e Inovação através de aquisição de
serviços de assessoria com a finalidade de potenciar o
sucesso de candidaturas no âmbito do programa Horizonte
2020 e, desta forma, consolidar a sua estratégia e
investimento em inovação.

112 995,98

J. D. - EMPRESA DE LACTICÍNIOS S.A.

Novos produtos, isentos de conservantes sintéticos,
pela utilização de compostos naturais, mais ricos
nutricionalmente, com sabores diferenciadores e
caraterísticas funcionais, ainda não existentes no

Pretende-se com este projeto conceber novos produtos,
isentos de conservantes sintéticos, pela utilização de
compostos naturais, mais ricos nutricionalmente, com
sabores diferenciadores e caraterísticas funcionais ainda
não existentes no mercado, com base nas tendências do
mercado de consumo.

37 500,00

ENERGYPULSE SYSTEMS , LDA

PureWine .: Increasing quality and production
capacity of European wine industry through an
innovative Pulsed Electric Field-based process
applied to vinification

O projeto PureWine consiste numa nova tecnologia de
retrofitting baseada em campos elétricos pulsados (PEF)
desenvolvida pela EnergyPulse Systems (EPS), que permite
às adegas/ caves aumentar a produtividade na produção de
vinhos tintos e brancos e reduzir o uso de calor e de
produtos químicos.

59 045,78

VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR
VB 2020 II
COMPUTADOR, S.A.
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-041395

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-041404

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-041821

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0247FEDER-042650

LISBOA-01-0247FEDER-042671

LISBOA-01-0247FEDER-042673

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

PLUX - WIRELESS BIOSIGNALS, S.A.

O novo conceito da PLUX contemplado na presente
PHYSIOPLUX .: A disrupção na fisioterapia da clínica candidadtura visa causar uma disrupção no mercado de
para casa
fisioterapia com base na tecnologia de biofeedback EMG a
um novo modelo de serviço.

928 664,11

LIVEDRIVE, LDA

O i2D Fleet Driving Analytics é a única solução de gestão de
frota que combina a coleta e análise de dados precisos e
i2D Driving Analytics .: i2D Fleet Driving Analytics - de fiáveis, em tempo real, com a análise comportamental da
condutores a cidadãos
condução. O i2D permite reduzir em: 40% a sinistralidade,
15% o consumo de combustível, emissões e os gastos com
manutenção.

1 419 344,16

E
O projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento
FISOCROM - Desenvolvimento de novos sistemas de
DE
de novos sistemas de alimentação, que serão testados e
alimentação
ensaiados em laboratório.

12 000,00

O projeto NIDSEC da QUADRANTE tem como objetivo criar
um Núcleo de I&D para sistematizar a realização destas
E NIDSEC .: Núcleo de I&D para a Sustentabilidade em
atividades no âmbito da Sustentabilidade através de uma
Engenharia Civil
estrutura e recursos internos dedicados, tendo em vista o
reforço da sua competitividade via criação de Valor.

264 154,46

O projeto Unbabel4EU, através da concretização de um
conjunto de atividades de desenvolvimento experimental e
Unbabel4EU .: An Advanced European Language demonstração dos resultados, visa maximizar o potencial
Engine for Borderless Business Communication
de captação de clientes para o seu serviço de tradução
fortemente direcionado para os serviços de suporte ao
cliente do e-commerce.

2 652 742,77

O InnSpect, permite testes em múltiplas plataformas e que
utilizem as validações recolhidas dos dispositivos que estão
InnSpect IoT .: InSpect IoT ? Disruptive Quality of diretamente correlacionados com a satisfação do utilizador
WINTRUST - CONSULTORIA E SERVIÇOS LDA
Experience in Automated testing for IoT Devices
e QoE. Simplifica o processo de testar a QoE, economiza
tempo e custos e encurta o tempo de colocação no
mercado.

177 195,32

FISOCROM-INDUSTRIA
PROJECTOS
COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS
ENERGIA LDA

QUADRANTE
CONSULTORIA, S.A.

ENGENHARIA

UNBABEL UNIPESSOAL, LDA
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-042679

LISBOA-01-0247FEDER-042952

LISBOA-01-0247FEDER-044116

LISBOA-01-0247FEDER-045071

LISBOA-01-0247FEDER-045085

LISBOA-01-0247FEDER-045086

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

67/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto QuickSpeech visa criar um núcleo de investigação
dentro da VoiceInteraction que terá como objetivo
investigar e desenvolver novos modelos, algoritmos e/ou
arquiteturas software que tornem o processamento de
dados acústicos mais rápido e eficiente.

263 471,87

O objetivo do projeto é o de desenvolver e produzir um
novo excipiente farmacêutico (HPE1) de origem biológica e
HPE1 .: Novo excipiente de alta performance para a de alta performance para a produção de medicamentos
indústria farmacêutica
sólidos, com uma dupla função (Binder & Filler), podendo
ser usado como substrato do comprimido mas também
como estabilizador do API.

1 374 543,14

O presente projeto visa a proteção da propriedade
intelectual da SmartFreez, pela submissão estratégica de 3
patentes internacionais, resultantes do trabalho de
investigação e desenvolvimento realizado na área da
criopreservação de substâncias biológicas no contexto do
projeto P2020 n.º 17653.

53 570,50

Da indexação de um conjunto incremental de palavras,
desenvolver-se-á um processo de correspondência pela
PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO
NSOAMT .: New Search-Only Approach to Machine conceção de nova abordagem Search-only Machine
MANUTENÇÃO
FORMAÇÃO
E
Translation
Translation, entre o seu registo em língua nativa e a língua
CONSULTADORIA S.A.
de tradução, resultando num processo instantâneo e
preciso na semântica de tradução.

713 874,89

Pretende-se com o presente projeto valorizar o repiso do
tomate obtendo um óleo vegetal com elevado teor em
IBEROL - SOCIEDADE IBÉRICA DE
REPISÓLEO .: Óleo de repiso de tomate com licopeno. licopeno (composto que dá a cor vermelha ao tomate e
BIOCOMBUSTÍVEIS E OLEAGINOSAS, S.A.
tem propriedades bioativas) a partir da extração das
sementes e peles existentes no repiso de tomate.

834 460,66

Dinamização
do
processo
de
investigação
e
desenvolvimento tecnológico baseado num Núcleo de
I&DT, reforçando as competêncais de inovação e
desenvolvimento de novos produtos enquanto suporte da
competitividade da empresa nos mercados externos.

277 502,71

VOICEINTERACTION - TECNOLOGIAS DE
QuickSpeech
PROCESSAMENTO DA FALA S.A.

PHARMA73, LDA

SMARTFREEZ, LDA

DOCUMÁTICA
SISTEMAS
PROCESSAMENTO
DE
MEIOS
PAGAMENTO E IMAGEM, LIMITADA

Cryocube - Proteção Intelectual

DE
DE DOC-NIDT .: NUCLEO DE IDT DOCUMATICA
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-045093

LISBOA-01-0247FEDER-045108

LISBOA-01-0247FEDER-045117

LISBOA-01-0247FEDER-045177

LISBOA-01-0247FEDER-045195

LISBOA-01-0247FEDER-045208

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

68/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

K-1-DIGITAL, LDA

CLOSER - CONSULTORIA LDA

Nome da Operação | Operation Name

KRPAF .: Keeping RPA First

Criação de um núcleo de investigação que possibilite
evoluir os produtos da empresa, o que permitirá que a
Keeping First se coloque numa posição de liderança face à
concorrência, desenvolvendo as capacidades nacionais nas
tecnologias 4IR.

270 842,73

SF4.0 .: SMART FACTORY 4.0

I&D de uma solução web que efetua otimizações em
escalas múltiplas de tempo, distribui o trabalho de forma
automática e inteligente, de acordo com o mais prioritário
para a organização, sem possibilidade de escolha arbitrária
por parte dos operadores, aumentando a produtividade da
operação fabril.

941 997,29

Este projeto propõe a uma nova plataforma de automação
industrial genérica que integra e harmoniza processos e
sistemas padronizados e emergentes (ex: IEC61499,
IEC62541), com estruturas de código aberto (openMOS,
ROS Industrial, AutomationML e Eclipse 4diac) para criação
de soluções mais flexíveis.

1 336 654,86

O B-Prepared (Programa multiplataforma de preparação e
treino em Proteção Civil) é um dispositivo de treino, com
DE B-Prepared .: Civil Protection preparedness and recurso à realidade virtual e novas formas de tecnologias,
training multi-platform virtual program (B-Prepared) aplicado a agentes de proteção civil e à população em
geral, apoiando a edução cívica no domínio da
autoproteção.

360 684,50

O BCETR visa a criação de uma inovadora arquitectura de
bilhética para registo, consolidação e processamento das
transacções num servidor central e em tempo útil,
permitindo a integração das ofertas dos operadores de
transportes públicos (card-based) com as das empresas de
mobilidade (server-based).

693 818,98

Criação de uma nova geração de produtos
fitofarmacêuticos microencapsulados com biopolímeros de
Sea4CS .: Desenvolvimento de microencapsulados origem marinha, visando a substituição do uso dos
com biopolímeros de origem marinha
microplásticos, com impactos positivos no ambiente, na
saúde humana e na promoção de uma agricultura
sustentável.

1 340 241,85

INTROSYS - INTEGRATION FOR ROBOTIC
SYSTEMS - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS AdAM .: Advanced Automation for Manufacturing
ROBÓTICOS S.A.

EMPORDEF
INFORMAÇÃO, S.A.

TECNOLOGIAS

LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE
BCETR .: Bilhética Centralizada e Em Tempo Real
INFORMAÇÃO S.A.

ASCENZA AGRO, S.A.

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-045210

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-045212

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-045216

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-045245

LISBOA-01-0247FEDER-045254

LISBOA-01-0247FEDER-045259

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
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Desenvolvimento de uma formulação terapêutica de
BENE 2020 .: Desenvolvimento de uma formulação paracetamol sob a forma de suspensão oral pediátrica. Este
terapêutica de paracetamol pela incorporação produto inovador, com incorporação de edulcorante à base
inovadora de edulcorante à base de plantas
de plantas, será apto para diabéticos mantendo qualidade,
eficácia e segurança essenciais ao medicamento

382 844,03

O FORKLIFTAGV será um sistema de movimentação de
cargas autónomo, inteligente e sustentável direcionado
RARI
CONSTRUÇÕES
METÁLICAS,
FORKLIFTAGV .: Empilhador Autónomo para Descarga para o setor AUTO e intralogística, resultando em inovação
ENGENHARIA, PROJECTOS E SOLUÇÕES
Automática de Camiões
radical para conceção de um novo bem de equipamento
INDUSTRIAIS, S.A.
disruptivo que aliará a RARI à UNINOVA em novas áreas
tecnológicas e de conhecimento.

802 529,01

NOVABASE NEOTALENT, S.A.

DTE .: Digital Talent Ecosystem

O projeto DTE tem como objetivo conceber e desenvolver
uma plataforma que visa digitalizar o mercado talento e a
interação entre os seus vários intervenientes, dotada com
tecnologias de inteligência artificial e blockchain.

1 151 792,40

PRIMETAG, S.A.

O projeto Social Sense tem como objetivo desenvolver uma
nova versão da plataforma de Social Marketing da
Social Sense .: Plataforma Inteligente de Social Primetag, que junta influencers e marcas num só
Marketing
ecossistema de influencer marketing, promovendo uma
maior transparência e valorização deste tipo de campanhas
para ambos os intervenientes.

453 729,71

ORO AGRI EUROPE, S.A.

O projeto OroBioPheno, visa a investigação e o
desenvolvimento de novos bioestimulantes, tendo por
OroBioPheno .: A fenotipagem como ferramenta para
base tecnologia de fenotipagem de alto débito,
antecipar e desenvolver bio-soluções para os efeitos
promovendo o desenvolvimento das plantas, com impacto
das alterações climáticas nas culturas agrícolas
benéfico sobre o ambiente e saúde humana,
complementando a atual oferta mundial da ORO-AGRI.

1 444 711,59

O projeto Intelligent Funds Assistant tem como objetivo
principal desenvolver um assistente virtual com inteligência
artificial de apoio à elaboração de candidaturas a fundos
comunitários europeus, agnóstico ao fundo e à própria
língua utilizada na candidatura.

1 020 654,58

BENE FARMACÊUTICA , LDA

AXIANSEU II DIGITAL CONSULTING, S.A.

IFA .: Intelligent Funds Assistant

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-045263

LISBOA-01-0247FEDER-045279

LISBOA-01-0247FEDER-045290

LISBOA-01-0247FEDER-045300

LISBOA-01-0247FEDER-045309

LISBOA-01-0247FEDER-045331

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
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O projeto ITCA-90 visa o desenvolvimento de uma linha de
anticorpos multifuncionais, através da investigação de
ITCA-90 .: Imunoterapia de cancros avançados com
sinergias terapêuticas entre o e-HSP90 e outros alvos
base no a-eHSP90
terapêuticos, para o tratamento de tumores resistentes a
outros tratamentos.

469 041,78

A JDL criará queijos frescos, curados e de barrar,
incorporando microalgas, na forma de snacks, mini-meals
nutricionalmente ou bases para preparados de aplicação gastronómica,
suportados em alegações nutricionais e de saúde,
alinhados com as tendências do setor alimentar, entrando
em novos mercados internacionais.

319 527,93

MEDINFAR 2020 .: Desenvolvimento de uma
LABORATORIO
MEDINFAR-PRODUTOS formulação inovadora para aplicação tópica de
FARMACEUTICOS S.A.
Minoxidil, previamente encapsulado em sistemas
coloidais de base lipídica

O projeto visa o desenvolvimento de uma formulação
inovadora para aplicação tópica de Minoxidil, previamente
encapsulado em sistemas coloidais de base lipídica. Esta
abordagem, sem utilização de solventes orgânicos,
contribuirá para preservar a estabilidade do medicamento
e melhorar a sua eficácia

374 252,24

InfoGene .: Desenvolvimento de uma solução para
GENOMED, DIAGNÓSTICOS DE MEDICINA classificação e interpretação automáticas de dados
MOLECULAR S.A.
genómicos, incluindo a descoberta de novas
alterações genéticas com relevância clínica

O projeto tem por objetivo principal criar uma solução
pioneira que permita (i) associar à interpretação das
variantes uma métrica de confiança, (ii) produzir, de forma
célere, relatórios inteligíveis para cada especialidade
médica, e contribuir para a descoberta de novas variantes
patogénicas.

625 661,87

I&D de novos mecanismos que permitam minimizar e/ou
controlar
a
complexidade
da
experiência
de
DEV4ALL .: Development for All / Towards a Society desenvolvimento de software empresarial, contribuindo
of Software Developers
para tornar (i) a OutSystems líder mundial em IA, UX e HCI
aplicadas ao RAD e (ii) a sua plataforma na solução mais
disruptiva a nível global.

3 951 809,53

A Sea4Us estabeleceu um novo modo de ação, que envolve
modulação de canais de potássio e leva à mitigação da dor
Mar4Pain2 .: Novo analgésico para tratamento da dor
SEA4US - BIOTECNOLOGIA E RECURSOS
crónica. O projeto Mar4Pain2 visa validar e otimizar o alvo
crónica com origem no mar português: validação do
MARINHOS, LDA.
terapêutico, e otimizar a produção química e
alvo terapêutico e otimização de compostos
biotecnológica dos compostos de origem marinha, com
grande potencial analgésico.

735 328,43

PHARMIS BIOFARMACÊUTICA LDA

J. D. - EMPRESA DE LACTICÍNIOS S.A.

OUTSYSTEMS - SOFTWARE EM REDE S.A.

AlgaeGreenCheese .: Queijos
enriquecidos com microalgas
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-045336

LISBOA-01-0247FEDER-045341

LISBOA-01-0247FEDER-045342

LISBOA-01-0247FEDER-045347

LISBOA-01-0247FEDER-045354

LISBOA-01-0247FEDER-045369

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Resumo | Summary
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atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto HEATPET tem como objetivo aprofundar o
HEATPET .: Produção de garrafas mais sustentáveis: conhecimento sobre o efeito da adição de matérias-primas
dominar os efeitos do perfil de temperatura da recicladas ao longo do processo de fabrico de garrafas em
preforma na produção de garrafas PET
PET e desenvolver um sistema inovador de controlo de
temperatura, no processo de sopro.

562 968,36

A PHC pretende aportar valor pelo reconhecimento de
linguagem natural e a integração desta com a sua aplicação
PHC CS. Com esta integração será possível executar tarefas
complexas, que implicam múltiplos comandos e operações
em linguagem natural.

564 655,50

O projeto FACING visa a criação de um sistema automático
de autenticação de pessoas, com capacidade de verificação
do cumprimento das normas e recomendações ICAO e da
UE, através do reconhecimento facial de fotografias e prova
de vida.

630 718,11

PRIBERAM INFORMÁTICA, S.A.

O projeto TRAINER tem como objetivo a criação de uma
oferta SaaS multilingue de serviços de mineração de texto e
TRAINER .: Transfer Learning for Multilingual Natural compreensão de linguagem natural, através do
Language Understanding
desenvolvimento de uma infraestrutura de aprendizagem
por transferência ("transfer learning") em tecnologias de
"deep learning".

568 169,57

INFINERA, UNIPESSOAL LDA

O projeto visa desenvolver um novo controlador
centralizado para suportar redes óticas desagregadas e
NGOC^2 .: NGOC^2 - Next Generation Online & heterogéneas, para orquestração em SDN, permitindo
Centralized Optical Control
avaliar o desempenho ótico, em tempo real, e realizar a
reconfiguração automática de serviços mediante cenários
de degradação de desempenho.

2 829 623,32

O CBEng visa a criação de um sistema de medição global
que permita determinar o engagement dos utilizadores
com um dado espaço físico. Para tal será necessário
investigar indicadores que terão por base os mais recentes
avanços na área de sensorização avançada, behaviour
analysis, IoT, IA, NLP, etc.

526 591,06

LOGOPLASTE INNOVATION LAB, LDA

PHC-SOFTWARE,S.A.

PHC Voice Framework

IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA
FACING .: FACe photo understandING
S.A.

AXIANSEU - DIGITAL SOLUTIONS, S.A.

CBEng .: Customer-Brand Engagement
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-045374

LISBOA-01-0247FEDER-045375

LISBOA-01-0247FEDER-045385

LISBOA-01-0247FEDER-045411

LISBOA-01-0247FEDER-045417

LISBOA-01-0247FEDER-045904

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

72/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

DATELKA - ENGENHARIA E SISTEMAS LDA

IoTOOLS .: RFID passivos em ferramentas com
exigências logísticas especiais. Tecnologias de
identificação/reconhecimento
em
utensílios/ferramentas com cuidados especiais:
Guarda especial, Localização

Nova solução de RFID passivo para deteção/controlo de um
elevado número de objetos metálicos (200+) em ambientes
com interferências, em grandes instalações de preparação
de alimentos, com implicações na esterilização e segurança,
a distâncias e com eficácias superiores às atuais.

253 845,05

A4F, ALGA FUEL, S.A.

O ALGAREF propõe-se a demonstrar a sustentabilidade
económica e ambiental de uma unidade inovadora de
ALGAREF .: Instalação e operação de uma unidade
biorrefinaria multi-método e multi-produto de microalgas à
multi-método e multi-produto de biorrefinação de
escala pré-industrial. Pretende faze-lo instalando uma
microalgas
unidade de biorrefinação de microalgas em vários produtos
de valor acrescentado

2 246 751,52

Com este projeto a Xpand pretende criar uma plataforma
altamente inovadora que permita gerar Agentes
Conversacionais Inteligentes, vulgo Chatbots, partindo quer
de uma definição gráfica funcional dos mesmos quer da
inferência de um conjunto de dados de entrada, como
gravações áudio, entre outros.

597 810,26

Este projeto visa a criação de um software de
recomendação que apresente a um cliente de um hotel um
conjunto de sugestões e recomendações de atividades,
experiências e serviços, promovidos pela própria unidade
hoteleira ou por promotores independentes, de acordo
com o contexto e perfil do cliente.

551 192,74

O projeto EDDP visa conceber um ecossistema seguro e
descentralizado para disponibilização e acesso a dados
e pessoais, de forma totalmente consentida pelos seus
proprietários, incluindo o direito ao esquecimento
devidamente legislado no RGPD e assente na tecnologia
Blockchain.

776 236,72

TOF-PET for Proton Therapy (TPPT): In-beam Time-of-Flight
(TOF) Positron Emission Tomography (PET) for proton
TOF-PET for Proton Therapy (TPPT) .: In-beam Time- radiation therapy.
PET
of-Flight (TOF) Positron Emission Tomography (PET) The aim of the project is to demonstrate the value of
for proton radiation therapy
Positron Emission Tomography with very good Time of
Flight (TOF) for range verification in proton radiation
therapy.

746 070,96

XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA
NOVAS TECNOLOGIAS LDA

E

IAG .: Intelligent Agents Generator

SYONE SBS SOFTWARE - TECNOLOGIA E
PMP .: Partnership Management Platform
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.

CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS
CONSULTORIA DE SISTEMAS LDA

PETSYS ELECTRONICS
DETECTORS, S.A.

-

MEDICAL

- EDDP .: Ecossistema de partilha
Descentralizada de Dados Pessoais

segura
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-045909

LISBOA-01-0247FEDER-045910

LISBOA-01-0247FEDER-045911

LISBOA-01-0247FEDER-045915

LISBOA-01-0247FEDER-045916

LISBOA-01-0247FEDER-045917

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

73/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

UNBABEL UNIPESSOAL, LDA

MAIA will employ cutting-edge machine learning and
natural language processing technologies to build
MAIA .: Multilingual Virtual Agents for Customer multilingual AI agent assistants, eliminating language
Service
barriers. MAIA's "translation layer" will empower human
agents to provide customer support in real-time, in any
language, with human quality.

1 639 025,22

ZENITHWINGS LDA

We propose to develop tools for exposure data analysis in
the workplace, building on the concepts of Positive
Operator .: Digital Transformation in Industry with a Ergonomics, Operator 4.0 and on Job Quality Indices by
Focus on the Operator 4.0
Eurofound, by collecting and visualizing data on physical
environment, work intensity, working time, social
environment, skills, etc.

673 073,52

Develop technologies and competences to monitor and
value the ocean to build the AEROS nanosatellite
constellation. Managed from Portugal, AEROS is an
integrated system of assets and capabilities (equipped with
state-of-the-art sensors) to monitor and value the Oceans
in a sustainable fashion.

564 918,85

The CAMELOT project will tackle 3 key issues that hinder
the productivity of modern AI companies: i) reducing the
FEEDZAI - CONSULTADORIA E INOVAÇÃO CAMELOT .: autonomiC plAtform for MachinE operational costs stemming from the use of large cloud
TECNOLÓGICA, S.A.
Learning using anOnymized daTa
infrastructures; ii) enabling data sharing in privacy-sensitive
domains; iii) simplifying the fusion of heterogeneous data
flows.

431 510,07

The MAGAL project aims at disrupting the oceanography
and climate monitoring field, through the creation of the
next generation of radar altimeter instruments, for a
satellite constellation capable of multi-variate data
assimilation and processing, providing a holistic view of
these phenomena.

134 435,41

Address the need for complex enterprise digital systems
and the lack of people with skills for creating them, by
GOLEM .: GOLEM - Automated Programming to advancing the state-of-the-art of automated programming
Revolutionize App Development
techniques, changing the benchmark for easy to use
Software Development platforms and revolutionizing the
low-code market.

1 160 447,76

EDISOFT - EMPRESA DE SERVIÇOS E
AEROS .: AEROS Constellation
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.

EFACEC
ENERGIA MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS S.A.

OUTSYSTEMS - SOFTWARE EM REDE S.A.

MAGAL Constellation .: Setting the cornerstone of a
future ocean and climate change monitoring
E
constellation, based on radar altimeter data
combined with gravity and ocean temperature and
salinity mea
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-045919

LISBOA-01-0247FEDER-045920

LISBOA-01-0247FEDER-045924

LISBOA-01-0247FEDER-045927

LISBOA-01-0247FEDER-045930

LISBOA-01-0247FEDER-045933

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

74/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

NOS COMUNICAÇÕES, S.A.

C-Tech focus on the R&D of a technological platform to
support local authorities and other urban agents in the
C-Tech .: Climate Driven Technologies for Low Carbon
development and monitoring of its strategy to foster
Cities
energy and climate sustainability, enabling its transition to
a new Low Carbon urban paradigm.

2 199 987,71

FARFETCH PORTUGAL - UNIPESSOAL LDA

Farfetch aims to develop a new generation multimodal
chatbot for its e-commerce marketplace, consisting of a
iFetch .: Multimodal conversational agents for the widely unexplored dialog system that allows both
online fashion marketplace
consumers and conversational agents to communicate, not
only by natural language, but also through visual data in a
seamless manner.

779 356,93

WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.

BigHPC .: A Management
Consolidated Big Data and HPC

O projeto BigHPC irá desenvolver uma solução inovadora
que permite uma gestão ótima de recursos de hardware e
for
software de centros de computação avançada. Ainda, irá
permitir o suporte de aplicações de HPC e Big Data
garantindo o seu desempenho, escalabilidade e resiliência.

192 360,45

SPIN.WORKS S.A.

Development (up to space qualification) of a prototype
high-performance nano-satellite platform, a high-precision
uPGRADE .: miniaturized Prototype for GRavity field space accelerometer, and their direct application to the
Assessment using Distributed Earth-orbiting assets
assessment of the Earth's Gravity Field variability with a
space mission following on the footsteps of GRACE, GRACEFO and CHAMP.

192 907,65

DST SOLAR, S.A.

The project aims to improve energy efficiency, by
developing and validate a tool for Holistic Optimization of
Building HOPE .: Building Holistic Optimization of Prosumed Energy of buildings. This tool will redefine
Prosumed Energy
buildings energy management practices in smart urban
environments adding new dimensions and extend the
capabilities of state-of-the-art.

308 208,26

The project is intended to develop a new and innovative IT
tool that may contribute to empower Regional Waste
Management Utilities in their dual role of designers and
managers of decentralized and customized solutions and as
promoters of new citizen behavior in terms of waste
generation and handling

1 602 231,31

COMPTA - EMERGING BUSINESS, S.A.

BEE2WasteCrypto

Framework
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-045948

LISBOA-01-0247FEDER-045961

LISBOA-01-0247FEDER-046078

LISBOA-01-0247FEDER-046079

LISBOA-01-0247FEDER-046080

LISBOA-01-0247FEDER-046081

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

75/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

GLSMED LEARNING HEALTH, S.A.

IntelligentCare .: IntelligentCare
Multimorbidity Management System

The main objective of the IntelligentCare project is to
develop a patient-centered multimorbidity management
Intelligent solution, focused on the patient's perception of value,
research the use of AI methodologies to explore EHR data,
reported variables (PROMs), and additional value variables
(AVVs).

2 554 042,26

ADP VALOR - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.

O presente projeto assenta num conjunto de atividades, a
desenvolver pela área de Inovação da AdP Serviços, que
INMOVAGUA .: Movidos pela água, movidos pela
assentam na participação em consórcios na preparação de
inovação
candidaturas ao abrigo do Programa de Incentivo Horizonte
2020.

68 774,80

Fomento da agricultura inteligente através de soluções
acessíveis baseadas na I4.0 (IoT, IA, big data, machine
TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS Smart Farm 4.0 .: Soluções inteligentes para uma learning, sistemas ciber físicos e preditivos, robotização),
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LIMITADA
agricultura sustentável, preditiva e autónoma
associadas a práticas de agricultura sustentável, preditiva e
autónoma, de elevada valorização no mercado
internacional.

1 168 219,71

CAETANO AERONAUTIC, S.A.

FLY.PT - Investigação, desenvolvimento, prototipagem e
FLY.PT .: FLY.PT - Mobilizar a indústria aeronáutica teste de um novo conceito de transporte aéreo urbano
nacional para a disrupção no transporte aéreo modular que integra a mobilidade horizontal com a
urbano do futuro.
mobilidade vertical, através da combinação de um veículo
elétrico autónomo com um drone.

1 095 983,21

SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A.

O cLabel+ visa investigar e desenvolver alimentos
inovadores "clean label" naturais, nutritivos e orientados
cLabel+ .: Alimentos inovadores clean label naturais,
para o consumidor, através da mobilização de um conjunto
nutritivos e orientados para o consumidor
estratégico de atores num esforço concertado para a
inovação na indústria alimentar nacional.

820 088,05

NAVIGATOR FOREST PORTUGAL, S.A.

O rePLANt é o primeiro grande projeto que irá permitir
operacionalizar o Laboratório Colaborativo ForestWISE, de
rePLANt .: Implantação de estragégias colaborativas forma a levar para o terreno as iniciativas prioritárias
para a gestão integrada da floresta e do fogo
expressas na Agenda de I&D, com todos os associados do
ForestWISE ? empresas florestais, energéticas e
universidades ?.

2 706 204,54

?
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-046083

LISBOA-01-0247FEDER-046089

LISBOA-01-0247FEDER-046091

LISBOA-01-0247FEDER-046092

LISBOA-01-0247FEDER-046095

LISBOA-01-0247FEDER-046100

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

76/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O objetivo geral do projeto é a reorientação de modelos
industriais inovadores para a Indústria dos Recursos
INOVMINERAL 4.0 .: INOVMINERAL 4.0 ?
CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS
Minerais através do desenvolvimento de tecnologias
TECNOLOGIAS AVANÇADAS E SOFTWARE PARA OS
INDUSTRIAIS LDA
avançadas, novos produtos e software que respondam a
RECURSOS MINERAIS
toda a cadeia de valor: upstream, valorização dos Recursos
Minerais e Market Place.

1 158 887,94

S4Plast - Sustainable Plastics Advanced Solutions pretende
desenvolver soluções avançadas e sustentáveis para
produtos de características inovadoras em plástico
suportadas na atuação em toda a cadeia de valor do
plástico injetado.

180 288,75

O BETTER PLASTICS alavancará a transição do setor para
uma Economia Circular, assegurando a sustentabilidade da
BETTER PLASTICS .: BETTER PLASTICS - PLASTICS IN A nova cadeia de valor do setor dos plásticos, vocacionada
CIRCULAR ECONOMY
para o desenvolvimento de novos materiais, produtos e
processos que respondam aos desafios atuais e de futuro
dos Plásticos.

1 705 028,02

O ASTRIIS é um projeto que tem como objetivo o
desenvolvimento de conhecimento técnico-científico para a
ASTRIIS .: Atlantic Sustainability Through Remote and conceção e implementação de produtos e serviços de
TEKEVER SPACE - SISTEMAS ESPACIAIS, LDA
Integrated In-situ Solutions
informação integrados e customizáveis (e respetivos pilotos
demonstradores) bem como a sua aplicação e exploração
em setores da Economia do Mar.

1 291 346,15

SIMOLDES-PLASTICOS, S.A.

PAC .: Portugal AutoCluster for the Future

O Projecto PAC pretende gerar novo conhecimento para o
desenvolvimento, teste e demonstração de uma nova
geração de tecnologias cruciais ao posicionamento do
cluster automóvel nacional numa nova cadeia de valor do
veículo - Tier 0.5 -, enderençando os desígnios de
mobilidade autónoma e conectada.

258 829,31

OMNIDEA LDA

O projeto VIRIATO (Veículo inovador reutilizável para
investigação e alavancagem de tecnologia orbital) tem
VIRIATO .: Veículo Inovador Reutilizável para como objetivo o desenvolvimento e demonstração de um
Investigação e Alavancagem de Tecnologia Orbital
veículo lançador suborbital, este veículo servirá como
plataforma de teste de diversos sistemas para um futuro
microlançador português.

755 277,38

IBER-OLEFF - COMPONENTES TÉCNICOS EM
S4Plast .: Sustainable Plastics Advanced Solutions
PLÁSTICO S.A.

VIZELPAS FLEXIBLE FILMS, S.A.
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-046101

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-046102

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-046103

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-0247FEDER-046109

LISBOA-01-0247FEDER-046111

LISBOA-01-0247FEDER-046112

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

KENTRA TECHNOLOGIES, LDA

O projeto ActiVas - Ambientes Construídos para uma Vida
Ativa, Segura e Saudável constitui uma resposta disruptiva
ActiVas .: Ambientes Construídos para uma Vida e diversificada aos desafios endereçados pelo
Ativa, Segura e Saudável
envelhecimento da população, ao nível do ambiente e
espaços construídos através de novos Produtos, Processos
e Serviços.

306 414,52

COLEP PORTUGAL, S.A.

PRODUTECH4S&C .: PRODUTECH SUSTENTÁVEL &
CIRCULAR - Soluções inovadoras, sustentáveis e
circulares com impacto na fileira das tecnologias de
produção

O Projeto Mobilizador PRODUTECH4S&C constitui-se numa
resposta integradora da fileira das tecnologias de produção
para a edificação de uma indústria transformadora circular
e sustentável, preconizando o desenvolvimento de
soluções diferenciadoras, em resposta à transformação da
indústria.

1 039 007,20

BOSCH TERMOTECNOLOGIA S.A.

AUGMANITY .: Augmented Humanity

O projeto Augmanity visa dar resposta aum conjunto de
desafios sociais através do desenvolvimento de tecnologias
e ferramentas que procuram incentivar a atração e a
fixação de novos recursos no setor da indústria.

751 712,04

DST SOLAR, S.A.

O Baterias 2030 está alicerçado nos guias estratégicos
nacional e Europeu para a descarbonização das cidades,
BATERIAS 2030 .: As baterias como elemento central integração de energias renováveis e mobilidade elétrica,
para a sustentabilidade urbana
propondo o desenvolvimento das baterias do futuro,
catalisadores da produção elétrica descentralizada
sustentável e autossuficiente.

1 576 507,09

O projeto Ferrovia 4.0 foca-se na I&D e demonstração de
soluções Tecnológicas Avançadas para a Gestão
(Monitorização e Manutenção) do Transporte Ferroviário
(de Mercadorias), visando o aumento da capacidade do
Sistema Ferroviário nacional e internacional.

2 197 178,82

O projeto BIOma ? Soluções integradas de BIOeconomia
para a Mobilização da cadeia Agroalimentar, pretende
CAMPOTEC IN - CONSERVAÇÃO E BIOma .: BIOma - Soluções integradas de
investigar e desenvolver soluções tecnológicas e
TRANSFORMAÇÃO DE HORTOFRUTÍCOLAS BIOeconomia para a Mobilização da cadeia
biotecnológicas para potenciar a bioeconomia, a
S.A.
Agroalimentar
digitalização da indústria e a diminuição do desperdiço
alimentar.

221 211,75

EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A.

FERROVIA 4.0

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-046115

LISBOA-01-0247FEDER-046117

LISBOA-01-0247FEDER-046119

LISBOA-01-0247FEDER-046122

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-046123

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-0247FEDER-046168

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

SIEMENS HEALTHCARE,UNIPESSOAL, LDA

A4F, ALGA FUEL, S.A.

EFACEC
ENERGIA MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS S.A.

NOS COMUNICAÇÕES, S.A.

TEIXEIRA DUARTE
CONSTRUÇÕES S.A.

-

ENGENHARIA

GLINTT - HEALTHCARE SOLUTIONS, S.A.

E

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto visa a dinamização, em Portugal, de um
ecossistema dedicado à investigação e desenvolvimento,
SMART-HEALTH-4-ALL .: Smart medical technologies produção, comercialização e disseminação de tecnologias
for better health and care
médicas de Smart Health, com base em tecnologias de
informação, comunicação e eletrónica e em tecnologias
futuras e emergentes.

743 128,27

Move2LowC .: Combustíveis de Base Biológica

O projeto mobilizador, Move2LowC, tem como principal
objetivo produzir biocombustível para os setores do
transporte aéreo e rodoviário pesado de mercadorias e
passageiros. Este projeto permitirá desenvolver I&D na
produção de biocombustíveis a uma escala comercial.

5 143 505,70

City Catalyst .: Catalisador para cidades sustentáveis

O projeto City Catalyst visa desenvolver soluções para o
ecossistema urbano, procurando melhorar a qualidade de
vida dos cidadãos no meio urbano, tornando as cidades
mais inteligentes e sustentáveis, nos domínios da
infraestrutura, privacidade, segurança, mobilidade,
governança e energia.

677 335,01

The Project LINK4S, promoted by a Consortium led by NOS
(Link4S)ustainability .: A new generation connectivity Comunicações S.A., aims at the development of new
system for creation and integration of networks of generation connectivity systems for the creation and
objects for new sustainability paradigms
integration of networks of objects for new sustainability
paradigms

2 596 363,27

Revolução Digital do setor da Construção REV@CONSTRUCTION. Projeto mobilizador, agregador e
Construction inclusivo do setor AEC, que conta com grandes empresas,
PME e representantes da comunidade científica para
responder aos desafios atuais do setor e aumentar a sua
produtividade e competitividade.

3 466 600,96

O projeto visa investigar e desenvolver soluções
Mad@Work .: Mental Wellbeing Management and
tecnológicas inovadoras para melhorar o bem-estar, o
Productivity Boosting in the Workplace
envolvimento e o desempenho de funcionários.

216 317,61

E REV@CONSTRUCTION
Revolution

.:

Digital
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-046222

LISBOA-01-0247FEDER-046555

LISBOA-01-0247FEDER-046929

LISBOA-01-0247FEDER-069446

LISBOA-01-0247FEDER-069522

LISBOA-01-0247FEDER-069537

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ISPT - INDUSTRIAL SERVICES, S.A.

CELFINET
CONSULTORIA
TELECOMUNICAÇÕES, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto irá combinar e otimizar vários processos
tecnológicos de fabrico para produzir componentes
TOPAS2 .: Peças otimizadas em espessura para complexos para estruturas aeroespaciais, sem recurso a
estruturas aeroespaciais
operações massivas de maquinação, o que levará a uma
grande redução de recursos e custos de fabrico, estimandose um rácio Buy-to-Fly de até 95%

291 616,52

O projeto CELTIC AI4GREEN tem como objetivo estudar
novos modelos de negócio em redes móveis, não apenas
EM
para melhorar a conectividade, mas também para construir
AI4GREEN .: Artificial Intelligence for Green Networks
soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA), tais como
a energia como serviço, Conectivity Market Places e Smart
Cities.

118 356,91

253 872,65

BUILD UP LABS, UNIPESSOAL LDA

TapMyBack .: Tap My Back

O TapMyBack é uma plataforma de tecnologia HR criada
para ajudar empresas de qualquer tamanho a se
adaptarem de maneira fácil e eficaz às novas mudanças de
paradigma na Gestão de Talento e Avaliação de
Desempenho.

GLINTT - HEALTHCARE SOLUTIONS, S.A.

HARMONY .: Harmonizing IT-ecosystems providing
healthcare professionals with a seamless workflow
via an open platform integrating multi-vendor
applications

O projeto visa construir workflows específicos por doença,
através da integração e interoperabilidade das várias
aplicações usadas. Isto permite revolucionar a situação
atual, permitindo que o profissional de saúde possa usar
um sistema único, intuitivo e com acesso transparente à
informação.

105 658,34

NOS INOVAÇÃO, S.A.

Visa uma framework baseada em técnicas de ML para
planeamento e operações mais inteligentes e sustentáveis
MIRAI .: Machine intelligence techniques for smart
de aplicações IoT e Edge Computing. Será testada em 6 useand sustainable planning and operation of IoT and
cases: Saúde/Logística; Sistem. distribuídos de energia
Edge computing applications
renovável; Segurança num ecossistema IoT, Gestão de
tráfego, mobilidade e águas

393 378,62

IEoT eleva conceitos de Edge Computing e serviços em
redes de comunicação 5G/6G a um novo patamar através
da introdução duma terceira camada, local. A arquitetura
Edge-IoT inteligente a desenvolver permitirá novos serviços
em múltiplas áreas de negócios (Mobilidade, Indústria 4.0 e
Entretenimento).

425 691,27

PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO
FORMAÇÃO
E IEoT .: Intelligent Edge of Things
CONSULTADORIA S.A.
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0247FEDER-071883

LISBOA-01-0247FEDER-072264

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0247FEDER-111936

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0249FEDER-018049

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

LISBOA-01-0249FEDER-024314

LISBOA-01-0249FEDER-038076

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

80/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Pretende-se realizar um estudo para reduzir e otimizar o
período e condições de estabilização da cortiça, bem como
analisar a viabilidade de implementação da tecnologia
Symbios às condições de preparação existentes na
empresa. O trabalho a desenvolver contempla diagnóstico
e assistência técnica.

20 000,00

O projeto BENTRADE visa preencher várias lacunas
tecnológicas, nomeadamente através de um sistema
DIGITALMENTE, NOVAS TECNOLOGIAS DE BENTRADE .: Blockchain Based Energy Distribution &
designado por blockchain, que permite transações seguras
COMUNICAÇÃO LDA
Trade Platform
de negociação de eletricidade ponto a ponto ou peer-topeer (P2) na gíria anglo-saxónica.

55 969,02

Os principais objetivos do projeto AI4PV são reduzir o custo
global de produção de energia de origem solar e aumentar
ENERGY AI4PV .: Artificial Intelligence for Operation and
o desempenho das centrais fotovoltaicas através da
Maintenance of PV Plants
utilização híbrida de modelos físicos, Inteligência Artificial e
Digital Twins.

448 614,38

Estudo sobre a melhoria do perfil sensorial da cortiça
CORTIPRATA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE pela alteração das condições da operação de
CORTIÇA S.A.
cozedura. Viabilidade de adaptação da tecnologia
Symbios.

CNET - CENTRE FOR
TECHNOLOGIES, S.A.

NEW

SHAMIR OPTICAL, LDA

SHAMIR 2020

--

1 268 827,83

GLSMED LEARNING HEALTH, S.A.

A GLSMED pretende executar a estratégia delineada no
seio do Grupo Luz Saúde no sentido de criar um Hospital de
LUZ SIMULATION CENTER ? THE SECRECT FOR THE Simulação capaz de competir no mercado global do treino e
NEXT STEP
formação de profissionais de saúde, diferenciando-se
através de uma aposta forte na Engenharia de Factores
Humanos.

2 797 232,50

HANON SYSTEMS PORTUGAL, S.A.

Criação de um novo estabelecimento industrial para a
produção de compressores elétricos com características
Hanon Systems - Innovation for Thermal and Energy inovadoras mundiais, fruto dos trabalhos de I&D realizados,
Management Solutions
dando resposta às tendências de eletrificação da
mobilidade e incorporando o conceito estratégico
relacionado com a Indústria 4.0.

48 314 068,97
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-0249FEDER-038647

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-02B7FEDER-048467

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-02B7FEDER-048566

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-02B7FEDER-049241

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-02B7FEDER-049252

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-02B7FEDER-049258

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

81/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto CPN4815 visa a criação de um novo
estabelecimento, tendo em vista a produção de novos
produtos para o mercado internacional.

4 531 257,14

ADP VALOR - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.

COVIDETECT .: : Deteção, quantificação e modelação
de SARS-CoV-2 em águas residuais como ferramenta
de alerta precoce para a disseminação do vírus na
comunidade

criar um sistema de alerta precoce da presença do vírus
SARS-CoV-2, agente etiológico da COVID-19, através da
análise de águas residuais, contribuindo para melhorar a
resposta face a eventuais novos surtos da doença

240 915,00

TJ AÇOS LDA

Campânula de Proteção e Isolamento (PIH) reutilizável para
pacientes COVID, que evita a contaminação do espaço
COVID ? ISOLATION HOOD .: Campânula de Proteção
envolvente, dos profissionais de saúde e de outros
e Isolamento para pacientes COVID ? Flexível,
pacientes. O PIH será flexível, adaptável a todas as camas,
Reutilizável e Segura
permitindo um isolamento confortável, e uma extubação e
um transporte seguros.

75 405,96

O projeto ABCOV2 propõe a prospeção e otimização de
anticorpos humanos de pacientes Covid-19 com vista ao
LABORATORIO
MEDINFAR-PRODUTOS ABCOV2 .: Desenvolvimento de um fragmento de desenvolvimento de um fragmento de anticorpo
FARMACEUTICOS S.A.
anticorpo neutralizante contra SARS-CoV-2
neutralizante que será usado como agente antiviral
terapêutico e/ou profilático para administração por
inalação.

500 000,00

A NANO4 pretende introduzir um sistema simples e rápido
NANO 4 COVID-19 .: COVID-19 - Sistema simples e de diagnóstico molecular com output colorimétrico
rápido de diagnóstico molecular
recorrendo a amplificação isotérmica - LAMP e visualização
do resultado, Vermelho - Negativo / Amarelo - Positivo

141 316,88

Pretende-se com o projeto NANOSANO o desenvolvimento
de desinfetantes contendo nano-partículas de quitosano
PARA NANOSANO .: Nano Spray Desinfetante de Quitosano
para fornecer uma proteção extensa, mesmo após a
com Efeito Prolongado
evaporação do desinfetante, de forma a prevenir e
combater a contaminação por COVID-19.

266 426,01

CIPAN-COMPANHIA
INDUSTRIAL
Projeto CPN4815
PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS S.A.

NANO4 GLOBAL LDA

BIOCERAMED
CERÂMICOS
APLICAÇÕES MÉDICAS, S.A.
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-02B7FEDER-050356

LISBOA-01-02B7FEDER-050865

LISBOA-01-02B7FEDER-051277

LISBOA-01-02B7FEDER-053456

LISBOA-01-02B7FEDER-054870

LISBOA-01-02B7FEDER-055168

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

82/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto DV4COVID19 é uma solução de diagnóstico
rápido de COVID-19 em contexto PoC (junto do paciente).
STAB VIDA, INVESTIGAÇÃO E SERVIÇOS EM DVDCOVID19 .: DV4COVID19 - Combater COVID19 A partir de um pequeno dispositivo físico, um biochip com
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LDA
com testes rápidos de diagnóstico PoC
uma composição exclusiva de biomarcadores, e um
aplicativo para smartphone será possível apresentar
resultados em 20 minutos.

326 039,65

ANA .: ANTI-PANDEMICS ANALYTICS

O projeto visa a criação de novos produtos de informação
de mobilidade avançada, que sustentem a tomada de
decisão no combate à propagação da pandemia da COVID19, e a implementação de medidas de mitigação de
contágio do SARS-CoV-2, baseadas na melhor evidência
existente, com foco na saúde pública.

447 470,20

NOS INOVAÇÃO, S.A.

OSCAR .: vOice Screening of CoronA viRus

O projeto OSCAR pretende desenvolver um serviço de
identificação de casos suspeitos de COVID-19 com base na
tecnologia de voz da NOS já existente no mercado,
atenuando a pressão sobre o SNS e permitindo alcançar
milhares de cidadãos.

277 655,59

EXMCEUTICALS PORTUGAL, LDA

O "BioBlockCOVID" tem por objetivo criar 3 desinfetantes
virucidas para o SARS-coV-2, contendo terpenos e/ou
BioBlock COVID .: BioBlock COVID: Terpenos biocidas
terpenóides, extraídos de canábis e de plantas silvestres
de canábis e plantas silvestres no bloqueio à
para desinfeção e assepsia de mãos, superfícies e bens e
propagação de SARS-CoV-2
funcionar como barreira adicional em máscaras de uso
social e cirúrgico.

206 522,66

O projeto PLANTCOVID pretende desenvolver um produto
antiviral/antibacteriano para aplicação em substratos
CHEMESTRY, PLANTCOVID .: Aplicações de extratos de plantas com
têxteis, criado a partir de extratos de plantas,
ação dirigida ao SARS-CoV2
contemplando todas as atividades de investigação
necessárias à sua conceção.

100 000,00

Este projeto visa o desenvolvimento de dois protótipos
para bio-descontaminação de máscaras usadas (serão
inicialmente testadas as N95, com possibilidade de se
alargar o espectro de máscaras), permitindo a sua
reutilização segura, e contribuindo para combater a
escassez de máscaras.

291 698,11

NOS COMUNICAÇÕES, S.A.

NEXT
GENERATION
UNIPESSOAL LDA

DELOX - INVESTIGAÇÃO, PROCESSOS E
Recycle
EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, LDA

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-02B7FEDER-055589

LISBOA-01-02B7FEDER-057250

LISBOA-01-02B7FEDER-059274

LISBOA-01-02B7FEDER-060242

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-02B7FEDER-062110

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-02B7FEDER-062247

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

83/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Adequação do laboratório do Labiagro para efectuar
análises de medicamentos, matérias-primas e ensaios de
LABIUP .: Adequação de laboratório para controlo de
LABIAGRO, LABORATÓRIO QUÍMICO, AGROestabilidade para responder a exigências do mercado
qualidade a medicamentos destinados ao tratamento
ALIMENTAR E MICROBIOLÓGICO LDA
devido à pandemia resultante do COVID19. Essa
do COVID-19
adequação far-se-á por aquisição de equipamento e
adequação de instalações.

615 262,75

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Todos os resultados científicos serão publicados em bases
de dados abertas. O consórcio irá implementar o website
MiniVent .: Ventilador Minimalista para os Cuidados
www.minivent.eu e criar nas redes sociais com a
Intensivos da COVID-19
disponibilização de todos os elementos científicos e
tecnológicos desenvolvidos.

165 447,48

FOCUS2COMPLY, S.A.

A Focus2Comply visa conceber uma ferramenta de GRC
F2C - GRC .: Governance, Risk & Compliance da (Governance, Risk & Compliance), para apoiar as empresas
Focus2Comply para apoio aos planos de contingência e os seus colaboradores a superarem o plano de
promoção a minimização do contágio do SARS-CoV-2. contingência em vigor devido ao cenário pandémico que se
vive, de forma a promover a saúde e a segurança de todos.

180 065,16

UROBOPTICS - TECHNICAL CONSULTING &
ROBOTIC-UVC .: Desinfecção UV-C Robotizada
RESEARCH, LDA

O projecto visa a I&D de soluções automáticas robotizadas
para a desinfecção de espaços industriais, comerciais,
lectivos e públicos através do recurso a radiação UV-C. Em
particular, é proposto o desenvolvimento de um AGV e de
um braço robotizado para desinfecção de áreas partilhadas
e materiais.

147 536,65

CASTROS ILUMINAÇÕES FESTIVAS S.A.

UVtizer .: Multifunctional sanitizer

O projeto UVtizer ? Multifunctional Sanitizer tem como
objetivo o desenvolvimento de um dispositivo
multifuncional para desinfeção/esterilização de superfícies
com vista ao combate à COVID-19, bem como à
contaminação de outros vírus e bactérias, recorrendo à
combinação de tecnologias inovadoras.

82 192,88

AXIANSEU - DIGITAL SOLUTIONS, S.A.

Desenvolvimento e Implementação de uma ferramenta de
FAST FastScreen-CoV-2 .: Fast detection of SARS-CoV- apoio à decisão clínica com base em algoritmos de Deep
2 using Multimodal Deep Learning
Learning multimodal que permita acelerar e facilitar o
encaminhamento dos pacientes COVID-19.

327 750,30
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-02B7FEDER-062821

LISBOA-01-02B7FEDER-066701

LISBOA-01-02B7FEDER-068036

LISBOA-01-02B7FEDER-068174

LISBOA-01-02B7FEDER-068178

LISBOA-01-02B7FEDER-068288

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

84/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

ASSOCIAÇÃO PORTO DIGITAL

Data4CCovid19

O projeto Data4Covid19 propõem o desenvolvimento de
uma plataforma que potencie o cruzamento de múltiplas
fontes de dados de forma integrada, permitindo, às
entidades relevantes em cada uma das áreas de ação,
desenhar, implementar, e monitorizar, de forma articulada,
medidas de combate à pandemia.

210 395,07

LUSÍADAS - PARCERIAS CASCAIS, S.A.

O projeto visa efetuar uma prova de conceito num Hospital
Invisível .: Desenvolvimento e impacto clínico de um
do SNS para uma solução tecnológica fiável que permita o
novo teste rápido para determinação de ?assinatura
diagnóstico rápido da infecção SARS-CoV-2, através de
serológica? de SARS-CoV-2 com tecnologia de
sangue colhido por picada de dedo, com interface digital de
?smartphone?
leitura automática a partir de um smartphone.

370 615,28

O projeto Nortada CEOV X-95 visa o desenvolvimento de
novos ventiladores mecânicos da classe IIb em resposta à
NORTADA CEOV X-95 .: Prototipagem Rápida e
NACIONALpandemia do vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19,
Desenvolvimento de Ventilador Mecânico para UCI e
destinado à capacitação de unidades de cuidados
para pacientes domiciliados em telemedicina
intensivos, podendo ser utilizado ainda no apoio a
pacientes domiciliado em convalescença.

228 126,48

ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO, S.A.

O ECO2COVID irá desenvolver uma solução com
biossensores óticos/eletroquímicos inovadores para
ECO2COVID .: Desenvolvimento de plataformas para deteção e monitorização em águas residuais do coronavírus
deteção e monitorização em águas do CoronaVírus
SARS-CoV-2. Esta solução apresentará um custo reduzido
por cada ensaio, será de resposta rápida in-situ e produzida
com materiais biodegradáveis.

295 043,85

AXIANSEU II DIGITAL CONSULTING, S.A.

Desenvolvimento de uma solução IoT para cuidados
assistenciais e apoio domiciliário proactivo, garantindo a
Acompanhamento Remoto .: Acompanhamento sensorização dos pacientes e monitorização de eventos
Remoto de Pacientes COVID19
através de um centro de comando que introduz inteligência
através da alarmística e capacidade preditiva de
complicações ligadas à COVID19

385 609,78

O projeto visa analisar a presença de SARS-CoV-2 em
bioaerossóis e correlacionar a sua deteção com parâmetros
COV2AIR .: Correlation assessment between SARS
SGS PORTUGAL - SOCIEDADE GERAL DE
de qualidade interior e com medidas de gestão adotadas
CoV 2 vírus and interior air quality parameters to
SUPERINTENDÊNCIA S.A.
pelo hospital Lusíadas. Para tal vai ser conduzido um
implement mitigation strategies
estudo comparativo entre diferentes técnicas que serão
analisadas por ddPCR.

250 553,26

MINISTÉRIO
MARINHA

DA

DEFESA
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-02B7FEDER-068517

LISBOA-01-02B7FEDER-068693

LISBOA-01-02B7FEDER-068746

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

LISBOA-01-02B7FEDER-069101

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-02B7FEDER-069202

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

LISBOA-01-02B7FEDER-069478

Programa Operacional
Regional de Lisboa

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

85/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O easyHealth4COVID visa o desenvolvimento de uma
solução de digital Health para interação entre população de
risco para infeção de COVID-19 e clínicos, motivando os
cidadãos sénior e os profissionais de saúde de apoio no
lar/residência, a utilizar um serviço de telecare em
articulação com o SNS.

277 726,29

O H2Farma visa a criação de uma solução que permita a
digitalização do processo de dispensa de medicamentos,
H2Farma .: Dispensa de medicamentos hospitalares habitualmente cedidos em ambulatório hospitalar, pelas
em farmácia comunitária
Farmácias comunitárias, garantindo maior segurança para
os pacientes e simultaneamente, uma correta adesão
terapêutica.

190 965,35

Desenvolvimento de uma plataforma de colheita de
INESC
MICROSISTEMAS
E
aerossóis, portátil inovadora, passível de ser utilizada em
NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE
CIIIA .: COLETOR PORTÁTIL PARA COLHEITA DE COVID-ambiente operacional ou colocada em locais públicos. Uma
ENGENHARIA
DE
SISTEMAS
E
19 EM AEROSSÓIS
análise molecular aos aerossóis permitirá diagnosticar a
COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS
presença de SARS-CoV-2 e auferir sobre a taxa de circulação
E AS NANOTECNOLOGIAS
do vírus.

217 234,84

O sistema ReATeC - Remote Assessment and
Telemonitoring of COVID-19 é uma solução mHealth
ReATeC .: Remote Assessment and Telemonitoring of Internet of Things para apoio ao diagnóstico precoce da
COVID-19
COVID-19, baseado em sensores para aquisição em temporeal de sinais vitais e processamento de dados usando
Inteligência Artificial.

159 500,00

Fast Track Covid

Fast Track Covid

399 641,04

DPCx .: DeepPaathCOVIDx

O projeto tem como objetivo desenvolver uma solução,
constituída por modelos de inteligência artificial para a
análise das radiografias torácicas, que indique (i) a
probabilidade de a radiografia torácica ser de um doente
positivo para COVID-19 e (ii) qual o grau de severidade da
doença.

382 468,38

easyHealth4COVID .: Desenvolvimento de uma
V4H - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO
solução de digital health para interação entre
EM VALOR E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM
população de risco para infeção de covid-19 e clínicos
SAÚDE
no sentido de otimizar os cuidados de saúde

GLINTT - HEALTHCARE SOLUTIONS, S.A.

EMITU, LDA

CENTRO DE MEDICINA
GERMANO DE SOUSA, S.A.

LABORATORIAL

GLSMED LEARNING HEALTH, S.A.
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-02B7FEDER-069535

LISBOA-01-02B7FEDER-069560

LISBOA-01-02B7FEDER-069675

LISBOA-01-02B7FEDER-069696

LISBOA-01-02B7FEDER-069732

LISBOA-01-02B7FEDER-069745

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

86/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Desenvolvimento
de aplicação
webmobile para
Monitorização Remota de Pacientes, com aplicabilidade
direta a situações de acompanhamento de doentes COVID19 em domicílio, promovendo e aprofundando a interação
entre pacientes e médicos, incluindo prescrição de
terapêutica e monitorização de sintomas.

63 102,95

O consórcio pretende desenvolver uma nova geração de
zaragatoas, com base em modelos geométricos de
DISTRIM 2 - INDÚSTRIA, INVESTIGAÇÃO E INTER-ZARATOA .: Nova geração de zaragatoas intermutabilidade
que,
em
complemento
com
DESENVOLVIMENTO S.A.
nasofaríngeas
melhoramentos ao nível da recolha de orgânico, permitam
uma melhor integração, a montante e a jusante, com a
cadeia de teste diagnóstico Covid-19.

37 500,00

ITCLINICAL, LDA

O projeto FIGHT-IT! (Fast InteGrated system for clinical
researcH: fight COVID-19 with IT) tem como objetivo
FIGHT-IT! .: Fast InteGrated system for clinical acelerar e otimizar as componentes operacionais e
researcH: fight COVID-19 with IT
logísticas dos ensaios clínicos para a COVID-19 com recurso
a ferramentas digitais e algoritmos avançados de
inteligência artificial.

260 289,75

MD - MEDICINA E DESPORTO LDA

Desenvolver um dispositivo de saúde portátil que integra
equipamentos biometricos e uma aplicação informática de
iDOC - STATION .: Dispositivo de Saúde Portátil e
telemedicina para se equipar lugares-chave, individuais e
Inteligente para Telemedicina
coletivos, sem assistência médica presencial ou onde o
risco de contaminação (COVID) pode ser elevado.

54 119,49

Converter um analisador bioquímico portátil num
equipamento de PCR (Reacção em Cadeia da Polimerase)
CoVSense .: Nova geração de um analisador ótico portátil. Propõe-se a adaptação do equipamento ao
CARBUS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, S.A.
portátil para deteção de SARS-CoV-2
desenvolvimento de um teste para diagnóstico rápido
(<30min) do SARS-CoV-2 utilizando técnicas avançadas de
deteção de RNA viral.

150 394,30

O TecniCOV propõe o desenvolvimento de técnicas
inovadoras para a monitorização rápida de anticorpos para
TecniCOV .: Desenvolvimento de testes rápidos para o SARS-CoV-2 no soro ou na saliva com resultados
monitorização de anticorpos em soro e saliva
imediatos, produzidas a baixo custo e numa escala global,
satisfazendo assim a necessidade emergente de replicação
mundial destas análises.

100 000,03

LUSODATA SERVIÇOS INFORMÁTICOS S.A.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

MRP .: Monitorização Remota de Pacientes
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-02B7FEDER-069789

LISBOA-01-02B7FEDER-069800

LISBOA-01-02B7FEDER-069838

LISBOA-01-02B7FEDER-069850

LISBOA-01-02B7FEDER-069951

LISBOA-01-02B7FEDER-069956

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

87/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

ROVID .: RObot for VIrus Disinfection

Solução hardware/software móvel e autónoma com
sistema inteligente para desinfeção de espaços partilhados
indoor, com o objetivo de controlar a propagação do SARSCoV-2 e, desta forma, prevenir o contágio da COVID-19,
contribuindo para a recuperação socioeconómica dos
sectores afetados.

257 992,16

PETRATEX - CONFECÇÕES S.A.

HP-CPAP .: Capacete CPAP de alto desempenho

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de novos
capacetes CPAP para o tratamento de doentes com COVID19, assegurando uma cadeia de valor de produção e
fornecimento totalmente nacional e um produto com
maior durabilidade, segurança e conforto, por comparação
com os existentes.

39 915,03

EPL - SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, LDA

No presente projeto a EPL pretende desenvolver um
módulo de desinfeção com radiação UV, que apoie a
UV 200 CF .: Desenvolvimento de um módulo
limpeza de espaços/áreas de trabalho públicos, com o
integrável ao robot autónomo MiR 100 e 200 para
intuito de neutralizar vírus e bactérias e, assim, evitar
desinfeção de espaços por UV-C
possíveis fontes de contágio de microrganismos
patogénicos para a saúde pública em geral.

349 067,19

ENIGMA VIRTUAL, LDA

eVision .: eVision - gestão em tempo real

O eVision é uma solução que analisa em tempo real os
fluxos de pessoas em espaços públicos e privados actuando
preventiva sobre a informação recolhida. Recorrendo
algoritmos avançados de machine learning, o eVision
consegue monitorizar a utilização de máscaras e a
contagem do número de pessoas.

227 124,99

ABDART DIAGNOSTICS LDA

O HighSenseCoV2 vai desenvolver um teste de deteção de
SARS-COV-2 utilizando técnicas de ensaios imunológicos
HighSenseCoV2 .: Highly sensitive immunoassay for
clássicas em lateral flow e integradas em tecnologia
SARS-CoV2 detection using new amplification
patenteada DART com alta sensibilidade, contribuindo para
technology
uma deteção de pessoas expostas ao vírus com maior
rapidez e eficácia.

229 026,04

O projeto CleanCloset visa criar uma cabine para desinfeção
de peças de vestuário, apoiada por um mecanismo de
E CleanCloset .: Armário para desinfeção de roupa
suporte e rotação que expõe o interior e exterior das peças
através de radiação UV
à luz UV, de modo a inativar potenciais células virais de
SARS-COV-2.

225 464,23

IDMIND - ENGENHARIA DE SISTEMAS LDA

DYNASYS
ENGENHARIA
TELECOMUNICAÇÕES S.A.
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-02B7FEDER-069981

LISBOA-01-02B7FEDER-069986

LISBOA-01-02B7FEDER-070074

LISBOA-01-02B7FEDER-070076

LISBOA-01-02B7FEDER-070090

LISBOA-01-02B7FEDER-070160

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

88/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O kit HostDx-COVIDseverity será um teste de diagnóstico in
vitro para amplificação isotérmica (via qRT-LAMP) e
HostDx-COVIDseverity .: HostDx-COVIDseverity: A
quantificação relativa de cinco transcritos de RNA do
INFLAMMATIX PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA direct-from-blood risk stratification assay for COVIDhospedeiro e controlos negativo e positivo, usando
19
amostras de sangue de EDTA não processadas, sem
extração de ácido nucleico.

497 500,00

O projeto HMR-IE pretende desenvolver um modelo
holístico e interoperável com algoritmos de Machine
HMR-IE .: Health Medical Response and Information Learning que permita um fluxo constante de partilha de
Exchange
informação clínica em três cenários: Respond, Recover e
Thrive no âmbito da COVID-19. Está previsto um piloto no
Hospital de Ovar.

203 969,38

WORLDADRENALINE LDA

COVIDtalk

APP que através de GPS, Beacons e text-to-speech dá em
tempo real conselho, a informação ou o aviso necessário,
sempre que ele é exigido pela pessoa que se sente insegura
nas ruas ou precisa de informação nestes tempos de
desconfinamento em que as regras de uso dos espaços
estão sempre a mudar.

325 750,00

ADP VALOR - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.

O SARS Control visa avaliar a eficiência de remoção do vírus
SARS-CoV-2 nas ETAR e da sua acumulação nos
SARS Control .: Avaliação dos impactos de SARS-CoVsubprodutos gerados; estudar correlações entre a presença
2 no ciclo urbano da água e dos efeitos a jusante em
do vírus com outros parâmetros microbiológicos; e avaliar a
Saúde Pública
presença de micropoluentes associados ao combate à
COVID-19.

302 333,01

WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.

Sistema de monitorização em tempo real de sinais vitais
sem contacto com capacidade preditiva de reconhecimento
CoViS .: Contactless Vital Signs Monitoring in Nursing
de sintomas associados a doenças baseado em plataforma
Homes using a Multimodal Approach
cloud de forma a ser aplicado em lares e unidades de
cuidados intensivos.

87 786,94

LUSÍADAS, S.A.

ESte projeto visa desenvolver uma progressive web app
(PWA) que permite auxiliar no rastreio de Covid19 e
all4one .: Desenvolvimento de Todos por Um para
encaminhamento dos casos com médicos/enfermeiros bem
assistência a doentes e comunidade científica na
como apoia profissionais de saúde fazer pesquisas
Covid19
inteligentes em publicaçõesvalidadas de fontes fidedignas
acerca desta doença.

49 620,89

WINNING SCIENTIFIC MANAGEMENT, LDA
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-02B7FEDER-070182

LISBOA-01-02B7FEDER-070271

LISBOA-01-02B7FEDER-070309

LISBOA-01-02B7FEDER-070320

LISBOA-01-02B8FEDER-048448

LISBOA-01-02B8FEDER-048513

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

01

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

46,51

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

89/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto RDH4COVID tem como objetivo principal o
desenvolvimento e respetiva demonstração, em ambiente
real de utilização, de uma solução robótica autónoma e
inteligente, dotada de unidades de desinfeção de
superfícies rebocáveis, recorrendo à tecnologia de radiação
ultravioleta.

22 148,45

Este projeto tem como objetivos desenvolver, pilotar e
avaliar a plataforma PLANO-A-SAÚDE-C19, que agrega a
PLANO-A-SAÚDE-C19 .: Plataforma Nacional de
visão de entidades do meio académico-científico, serviços
Observação e Monitorização da Saúde para doenças
de saúde e tecnologia, numa solução para
crónicas e Covid-19
acompanhamento 24/7 à distância a doentes com COVID19 e comorbilidades e doenças crónicas.

349 659,78

Desenvolvimento de uma plataforma tecnológica que
consiste num sistema móvel, capaz de recolher múltiplos
E Vital PROVID .: Vitaljacket for PROlonged coVID-19
sinais vitais bem como dados complementares de utentes,
monitoring
que serão transmitidos em tempo real para uma base-dedados, de forma a monitorizar a doença COVID-19.

240 379,75

EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO
DH .: Dental Hotte
SUPERIOR CRL

O projeto Dental Hotte visa o desenvolvimento de um
equipamento de proteção que permita aos profissionais de
saúde dentária continuar a tratar os seus doentes sem
ficarem expostos aos aerossóis produzidos por esta
atividade, o principal vetor de transmissão do SARS-COV-2
e de outros vírus.

221 678,43

LABORATORIO
MEDINFAR-PRODUTOS
SEROLOGY4COVID
FARMACEUTICOS S.A.

O projeto visa desenvolver e aumentar a escala de
realização do teste de diagnóstico ELISA para facilitar o
teste da resposta imunológica do vírus SARS-CoV-2,
iiniciativa inovadora e sinérgica alinhada com as recentes
necessidades do SNS como resposta às pandemias
presentes e futuras

1 105 000,00

LUSÍADAS, S.A.

Este projeto de investimento irá apoiar a Lusíadas, S.A.
(estabelecimento de Lisboa) na disponibilização de novos
serviços de tratamento (dos sintomas) da Covid-19, quer
em regime de teleconsulta, quer de internamento
hospitalar, reforçando o seu contributo no combate a esta
pandemia.

847 546,71

IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE
RDH4COVID .: Robô Desinfeção COVID 19
AMBIENTAL, S.A.

WEGENBLOCK, LDA

DYNASYS
ENGENHARIA
TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Lusíadas - COVIDA
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-02B8FEDER-048515

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-02B8FEDER-048765

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-01-02B8FEDER-048787

LISBOA-01-02B8FEDER-048904

LISBOA-01-02B8FEDER-048963

LISBOA-01-02B8FEDER-049030

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

01

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

46,51

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

90/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Lusíadas Cascais - Combate à Covid-19

Este projeto de investimento irá apoiar a Lusíadas Parcerias Cascais, S.A. na disponibilização de novos serviços
de tratamento (dos sintomas) da Covid-19, quer em regime
de teleconsulta, quer de internamento hospitalar,
reforçando o seu contributo no combate a esta pandemia.

1 059 734,39

Analises COVID 19

Introdução no processo produtivo de tecnologia de ponta
que ao automatizar os processos de extração torna-o mais
celere e eficiente permitindo uma aumento da capacidade
de produção instalada de 104%.

160 515,18

Com este projeto, o JC pretendeu aumentar a capacidade
de colheita e análise laboratorial, através da aquisição de
Aumento da capacidade de colheita e criação de linha
DR. JOAQUIM CHAVES LABORATÓRIO DE
novos equipamentos, o que permitiu criar uma linha
dedicada à análise laboratorial no despiste ao vírus
ANÁLISES CLÍNICAS, S.A.
dedicada ao despiste ao SARS-CoV-2, com o triplo da
SARS-CoV-2
capacidade de resposta, face ao que era a sua atividade
normal.

1 217 968,16

Reforçar as capacidades do Labiagro criando uma nova área
do laboratório para o combate ao novo coranavírus que
LABIAGRO, LABORATÓRIO QUÍMICO, AGRO- Desenvolvimento de serviços de Teste SARS-CoV2 provoca a doença covid-19. Os novos serviços são:
ALIMENTAR E MICROBIOLÓGICO LDA
para diferentes matrizes
testagem de SARS-CoV2 para as seguintes utilizações
a)Pesquisa em superfícies b)Pesquisa em bioaerossóis
c)Pesquisa em águas residuais

382 774,92

NOS COMUNICAÇÕES, S.A.

Criar uma inovadora plataforma de analítica de mobilidade
de dados da rede móvel para produzir outputs interativos,
COVID-NOW - Analítica de Mobilidade em Tempo
granulares e em near real time, disponibilizável a baixoReal no Contexto Pandémico da Covid-19
custo a entidades públicas e privadas promovendo a
adaptação da sua atividade ao contexto de pandemia.

660 000,00

LABORATORIOS ATRAL S.A.

Com este projeto os Laboratórios Atral pretendem reforçar
as suas capacidades produtivas de forma a responder ao
Reforço e Adaptação da Capacidade Produtiva dos
aumento de procura de medicamentos direcionados para o
Laboratórios Atral em resposta à pandemia COVID19
tratamento do COVID19 e, consequentemente, responder
às orientações do INFARMED

987 187,93

LUSÍADAS - PARCERIAS CASCAIS, S.A.

CENTRO DE MEDICINA
GERMANO DE SOUSA, S.A.

LABORATORIAL
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-01-02B8FEDER-049245

LISBOA-01-02B8FEDER-049302

LISBOA-01-02B8FEDER-060009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-000004

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-000006

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

01

01

01

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

% cofinanciamento
| % EU funding

46,51

46,51

46,51

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

Reforçar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico
e a inovação

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

01.02

01.02

01.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL) S.A.
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de ORO AGRI EUROPE, S.A.
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;
01.02. A promoção do investimento [...] das empresas em
inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino
superior, em especial no domínio de desenvolvimento de
produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social e aplicações de interesse público, estimulação da
procura, redes, clusters e inovação aberta através de HOVIONE FARMACIÊNCIA S.A.
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e
investigação aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos,
ações precoces de validação de produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção de tecnologias
seminais essenciais, bem como difusão de tecnologias de
interesse geral;

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

91/698

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Reforço da capacidade produtiva de medicamentos através
de equipamentos inovadores, relevantes no contexto do
Reforço da capacidade produtiva, assente na
combate do COVID-19. O Promotor possui experiência na
inovação, de medicamentos relevantes no contexto
produção de medicamentos para uso exclusivo hospitalar,
do combate do COVID-19
bem como as mais exigentes certificações aplicáveis à
indústria farmacêutica.

720 290,00

A ORO AGRI EUROPE vai produzir e comercializar OSBOXIDE, um produto detergente e biocida produzido com
Produção de OSB-OXIDE, que permite uma maior
duas substâncias ativas: óleo de laranja e peróxido de
rapidez e eficácia no processo de limpeza e
hidrogénio, que permite uma maior rapidez no processo de
desinfeção
limpeza e desinfeção nas áreas: alimentar, hospitalar,
sanitária e higiene pessoal.

1 087 259,10

Reforço da capacidade produtiva (através da aquisição de
equipamentos inovadores) de Captisol (CX01), o qual visa
Remdesivir - Combate à COVID-19 mediante o
assegurar o aumento da solubilidade do ingrediente
reforço, com inovação, da capacidade produtiva de
farmacêutico ativo (API) do antiviral de largo espetro
Captisol (CX01)
Remdesivir, apontado como a terapêutica mais promissora
no combate à COVID-19.

3 561 000,00

O IAPMEI em colaboração com outras entidades do
ecossistema empreendedor vai dinamizar o StartUP
Voucher ao abrigo do PORLisboa, enquadrado na Estratégia
Nacional para o Empreendedorismo. Esta articulação
IAPMEI
AGÊNCIA
PARA
A
StartUP Voucher 2018-2020 (POR Lisboa)
permite conjugar as competências dos variados atores
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.
envolvidos, de forma a criar uma maior capacitação de
empreendedores, validando novas ideias e fomentando a
criação de empresas de base tecnológica ou no âmbito das
indústrias criativas.
Criação de um Centro de Incubação de Base tecnológica
para apoiar a criação e capacitação de novas empresas,
novos modelos de negócios e projetos para o setor do
Criação de um Centro de Incubação de Base
TURISMO DE PORTUGAL I.P.
Turismo nos domínios da inovação e da economia digital,
Tecnológica (CIBT) no Campus do Estoril
através da disponibilização de escritórios e espaços de
coworking, serviços partilhados, equipamentos e
laboratórios de investigação e experimentação
É composta por 5 componentes: Estudos, Pareceres,
Projetos e Consultoria; Formação; Construções diversas;
Equipamento de informática. Considerando aviso que
possibilita a elegibilidade das despesas desde 01/01/2014,
Incubadora de Negócios do Concelho de Mafra (Polos
MUNICÍPIO DE MAFRA
tendo o seu início físico com a consignação da empreitada
de Mafra e Ericeira)
em 18/10/2014, de beneficiação edifício onde se encontra
instalado o polo da Ericeira, com execução financeira a
iniciar na data da primeira fatura da empreitada em
22/12/2014.
A candidatura contempla despesas relativas à
implementação:
equip.administrativo,
informático/multimédia, assessoria técnica; bens ou
FOOD-LAB - LouresINOVA - Centro de Negócios e serviços. Despesas para o reforço técnico dos serviços
MUNICIPIO DE LOURES
Incubação
prestados e para apetrechamento do Food Lab para a
atividade agroalimentar, correspondendo às necessidades
detetadas e proporcionando o desenvolvimento de
negócios/startups com projetos inovadores.
O presente projeto consiste na criação da Startup Lisboa
Beato, uma novo centro de incubação de base tecnológica
AIEL - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E
StartupLisboa Beato
localizado no HUB – Hub Criativo do Beato (Lisboa) com a
EMPREENDEDORISMO DE LISBOA
aposta na criação e no apoio de startups e scaleups
nacionais e internacionais.
Criação de um novo centro de incubação de base
AIEL - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E
tecnológica dedicado ao Food & Beverage, localizado no
Startup Lisboa Food & Beverage
EMPREENDEDORISMO DE LISBOA
Chiado (Lisboa), através do investimento na aquisição de
equipamento essencial à sua operacionalização.

556 462,04

2 842 893,00

250 969,70

235 460,56

6 635 298,73

197 515,00
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-004302

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-004351

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-004675

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-004758

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-004891

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-005143

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-005190

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-005193

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0651FEDER-000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0651FEDER-000014

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0651FEDER-000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0651FEDER-000016

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0651FEDER-004073

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-004202

LISBOA-02-0651FEDER-005285

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Prioridade de Investimento | Investment Priority

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O IAPMEI em colaboração com entidades do ecossistema
empreendedor vai dinamizar a 2ª edição do StartUP
Voucher ao abrigo do PORLisboa. Esta articulação permite
conjugar as competências dos vários atores envolvidos,
IAPMEI
AGÊNCIA
PARA
A
StartUP Voucher 2019-2022 (POR LISBOA)
possibilitando a capacitação dos empreendedores, o apoio
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.
de novas ideias e a criação de empresas. As candidaturas
dos empreendedores estarão abertas, pela primeira vez,
em continuo, assentes em 4 cut-offs, com duração de 4
meses cada.
Com a expansão das suas instalações de incubação no
campus de Setúbal, o IPS irá eliminará os constrangimentos
atuais que condicionam a entrada de novas ideias de
negócio de base tecnológica, contribuindo para a
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
IPStartUp+
estabilização das equipas e para o desenvolvimento de
investigação aplicada (interligando com os espaços
laboratoriais existentes), desde a fase ideia até à entrada
no mercado. O processo de implementação terá a duração
de 24 meses.
O projeto Venture_A5 visa estabelecer uma nova
incubadora de empresas inovadoras na área das Ciências
da Vida, assente nas premissas de fomento da inovação,
Investimento em Infraestruturas Tecnológicas da valorização do conhecimento e melhoria dos serviços
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Região de Lisboa PI 3.1 para Centros de Incubação de prestados às empresas, com vista ao reforço da sua
Base Tecnológica
competitividade e com a ambição de afirmar o eixo LisboaOeiras-Cascais como hub de referência internacional de
inovação e empreendedorismo nestas áreas do
conhecimento.
CNSF/CIBT é assumido como um indutor de
desenvolvimento no restante território nacional, enquanto
região de competitividade, responsável por uma parte
DIREÇÃO-GERAL
DO
PATRIMÓNIO
considerável do produto nacional, formação avançada de
Centro Nacional Saber-Fazer no MAP (CIBT)
CULTURAL
recursos humanos qualificados e investimento estrangeiro.
CNSF/CIBT assenta nos seguintes eixos de intervenção:
preservação, educação, capacitação e inovação tecnológica
e na promoção.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

714 192,03

1 561 492,20

2 044 129,99

499 962,95

SPARKLEGEND - CONSULTORIA LDA

Projecto de Desenvolvimento estratégico

--

17 800,00

SABOR GLACIAL, UNIPESSOAL LDA

Plano Negócios Sabor Glacial

--

20 000,00

FALL IN LOVE BY FASHION LDA

Fall in Love by Fashion - Plano de Negócios

--

19 600,00

KTECH, UNIPESSOAL LDA

Klearning - Segurança informática para todos

--

19 980,00

MCS - MOAGENS CEREAIS SETÚBAL, S.A.

Empreendedorismo Qualificado para a MCS -Elaboração de Plano de Negócios

10 000,00

ARTICLE LAND - COMUNICAÇÃO, EVENTOS &
Plano de negócios 2015
SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

--

20 000,00

WISEDON, LDA

Wisdon Empreendedorismo

--

19 788,00

WILDTALENT , LDA

Consultoria de elaboração de plano de
negócios/mareting (com análise desenvolvimento e -análise da marca)

20 000,00

ALPHACODE CONSULTING LDA

Alphacode International Value

--

16 000,00

SOLOS - IMAGEM
UNIPESSOAL LDA

EmpreendeMais

--

8 000,00

Construção do primeiro hammam em Lisboa desde
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
há 800 anos. Irá ser recreado historicamente um
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias DIVISE - CONSULTORIA DE GESTÃO E
complexo integrado de animação turística que -e incentivando a criação de novas empresas, inclusive IMAGEM, LDA
constitua um local de evasão, culto de relaxação e
através de viveiros de empresas.
outras exp

20 000,00

92/698

E

COMUNICAÇÃO,

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-011910

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0651FEDER-012074

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-014406

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-019168

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-019255

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.01

LISBOA-02-0651FEDER-024313

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-026339

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-026668

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-026669

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-026719

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-026764

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-026779

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-026842

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-026846

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-026850

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.
03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Resumo | Summary

Criação de uma nova empresa empreendedora -LinkLab

74 675,60

DE Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase -Capital

5 750 000,00

LINKLAB, LDA

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

CASR.CO, CIVIL AVIATION SOFTWARE, LDA

CASR

--

532 850,00

GOSITIUM, UNIPESSOAL LDA

Projeto de ligação da zona ribeirinha de Lisboa

--

169 022,30

MOXO IS BLUE STUDIO, LDA

Empreendedorismo qualificado e criativo para a
implementação de atividades de inovação para a -produção de vídeos Ultra HD 4K

242 325,00

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
NETBEE MEDIA, LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

Netbee

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
ELSA,CORP. - SUCURSAL EM PORTUGAL
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

Incubação do projecto ELSA Speak em Portugal

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
BFRV - MEDIAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

Muuv - Kickoff & Launch

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
VISOR.AI PORTUGAL, S.A.
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

visor.ai - Reduzir custos e carga de trabalho em
departamentos de atendimento ao cliente.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
PLANOUTBOX, LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

Artiroots European Heritage Vortal

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
PENSAMENTO BINÁRIO, LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

Credibilização dos Serviços Profissionais da Startup
Pensamento Binário para o reconhecimento nacional
e a expansão internacional

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
SPREADSELL - BUSINESS SOLUTIONS, LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

Desenvolvimento do negócio de
plataformas de comércio eletrónico

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
HIJIFFY, S.A.
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

Vale Incubação HiJiffy

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
GLAREVISION, S.A.
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

GLARTEK

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
VIDEOLOTION LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

93/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

VIDEOLOTION

gestão

de

O projeto passa pelo desenvolvimento de uma plataforma
pioneira em Portugal, que é um agregador de conteúdos
independentes com acesso multiplataforma. Para aceder
aos programas e conteúdos não tem de haver um contrato
com um operador de telecomunicações, bastando ter
acesso a dados de internet.
ELSA Speak é uma aplicação de telemóvel que pretende
ajudar estudantes de uma língua estrangeira a reduzir o
seu sotaque e a melhorar a entoação com que falam,
aproximando as suas produções da dos falantes nativos,
para assim melhorar a sua capacidade de comunicação na
língua que estão a adquirir.
A Muuv é uma startup que pretende alterar o paradigma
da compra e venda de automóveis. Alicerçada numa
plataforma online, a Muuv está a implementar um modelo
inovador que permite garantir uma melhor distribuição do
capital envolvido -- o comprador paga menos e o vendedor
recebe mais pelo seu veículo
A visor.ai reduz os custos e carga de trabalho nos
departamentos de atendimento ao cliente das empresas.
Utilizando inteligência artificial, a visor.ai analisa as bases
de conhecimento existentes, interpreta as perguntas que
chegam por canais escritos e automatiza as respostas
eficientemente.
O desenvolvimento do vortal web Artiroots tem como
objetivo dar a conhecer a história, cultura, e as tradições
das regiões interligando estes conteúdos com a promoção
e venda de produtos e serviços de agentes económicos
locais (artesanato e experiencias turísticas),promovendo as
economias regionais.
Capacitar uma Startup dedicada aos Serviços Profissionais
de TIs em grandes sistemas computacionais (Datacenters,
Cloud Computing) do Modelo de Negócio e da Estratégia
de Marketing que aportem a Credibilidade necessária para
crescer com sucesso neste nicho especializado do mercado
empresarial.
A SpreadSell tem como missão ajudar as pequenas e
médias empresas a aumentar as suas vendas através do
comércio eletrónico. Oferecendo uma abordagem
multicanal, a SpreadSell lista, promove e agiliza o processo
de venda online das empresas.
A HiJiffy permite que os hóspedes de um hotel possam
fazer reservas, efectuar check-in, aceder a serviços e
efectuar o check-out da sua estadia através Facebook
Messenger do Hotel. O processo é automatizado,
reduzindo a necessidade de interacção humana e
garantindo um serviço disponível 24/7.
Glartek desenvolve um Sistema de monitorização Industrial
, que usa realidade aumentada para dar toda a informação
necessária às equipas de manutenção. Apontando um
tablet para os equipamento, o operador consegue receber
todos os valores necessários para as suas tarefas em
campo.
Produtora de cinema e vídeo constituída por cinco jovens
com ambições de alterar o panorama, quer audiovisual,
quer cinematográfico.
Tem vindo a desenvolver trabalhos com especial relevância
no mundo da publicidade e vídeo mas também no mundo
do cinema, com objectos que desafiam as convenções.

692 135,00

5 000,00

9 512,02

12 000,00

9 109,51

12 622,54

12 500,00

3 827,50

8 350,04

2 500,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-02-0651FEDER-028961

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0651FEDER-035311

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001081

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001163

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001185

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001225

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001266

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001273

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001312

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001343

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001384

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001463

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001481

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001490

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001518

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001658

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001711

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0651FEDER-038623

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0651FEDER-041813

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0651FEDER-044062

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0651FEDER-044711

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752FEDER-000881

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
floatlook & travel unipessoal LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

Projeto de animação turística baseado numa experiência
assente em passeios turísticos fluviais com denotada
Criação do produto de animação turística - Floatlook interatividade digital. Pretende-se, com o mesmo, unir
and Travel
cultura, lazer e beleza através da promoção de Lisboa,
originando, simultaneamente, fluxos turísticos e
dinamizando a oferta atual.

610 406,34

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
GO-ZERO, LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

Scooter elétricas- Turismo

O presente projeto de mobilidade turística assenta na
disponibilização de scooters elétricas para Turistas em
Portugal.

548 095,22

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
MERIDIAN SEASON LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
ATLANTICGRIDS LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
PEPDATA, LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.01

03.01. A promoção do espírito empresarial nomeadamente
facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias
EVERDELTA, UNIPESSOAL LDA
e incentivando a criação de novas empresas, inclusive
através de viveiros de empresas.

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
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O projeto Tagus Marina - Eco Natura pretende introduzir
em Lisboa um conceito inovador, original e diferenciador, já
muito utilizado noutras cidades Europeias: alojamento
Tagus Marina - Eco Natura
turístico em barcaças fluviais, com ligação a passeios
marítimo-turísticos de natureza e birdwatching no estuário
do Tejo.
A Atlantic Grids é uma empresa recém constituída, cujos
sócios gerentes possuem um aprofundado conhecimento a
nível operacional do mercado e do setor em que
Processo de Incubação da Atlantic Grids
pretendem operar, mas necessitam de apoio ao nível da
gestão estratégica e financeira, potenciando o seu
crescimento e probabilidade de sucesso
A PEP pretende criar um serviço único e inexistente para
identificação e registo de Pessoas Politicamente Expostas,
Criação de Plataforma baseada em IA
disponibilizando-o às entidades obrigadas através de
acesso online ou integrado com programas do cliente.
A presente candidatura de Empreendedorismo Qualificado
e Criativo tem como objetivo ser a base do investimento
Projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo -produtivo para operação da Everdelta, uma empresa de
Everdelta
prestação de serviços de consultoria e programação
informática, focada na angariação de projetos da
especialidade, nearshore e onshore.

A. MILNE CARMO S.A.

Plano de Internacionalização da A. Milne Carmo

2 939 349,83

12 500,00

58 800,00

59 800,00

--

254 415,27

Soluções diferenciadoras na áres das rebobinagens
de motores, reparações elétricas e serviços de -engenharia

152 675,00

OTOARQ LDA

Internacionalização OTOARQ

--

174 351,05

TFV - SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A.

Internacionalização da TFV - Sistemas Informáticos

--

469 780,61

VEGA-AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
VEGA Internacionalização
INTERNACIONAL, LIMITADA

--

210 138,24

DDS - INFORMÁTICA,
DESENVOLVIMENTO LDA

--

365 105,00

--

162 996,92

JETSJ - GEOTECNIA LDA

JET SJ - Abordagem internacional a mercados
-emergentes

156 946,88

DBSX GRUPO, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da DBX

--

466 932,50

BWT, LDA

BWT - Internacionalização

--

225 674,85

LIDEL - EDIÇÕES TÉCNICAS LDA

LIDEL - Abordagem a mercados externos

--

233 659,65

MULTIVISION
CONSULTORIA
EM
WorldWideVision
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, LDA

--

300 756,19

BIQ - HEALTH SOLUTIONS, LDA

--

277 278,52

CHAFARIZ COMERCIAL - COMÉRCIO DE
Internacionalização - Chafariz
PRODUTOS ALIMENTARES LDA

--

553 205,00

MACH LDA

Internacionalização da MACH

--

249 316,72

BYCLOSURE, S.A.

EASY EASY APPS

--

226 945,00

AR Interiores - International Strategic Plan

--

394 859,71

EMBRACE AUTUMN
MECATRÓNICA LDA

REBOBINAGENS

PROJECTOS

E

E

Projeto de Internacionalização da DDS

TIERONE, CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS
Internacionalização da Tierone
E SISTEMAS INFORMAÇÃO, LDA

A. R. TRADIÇÃO
INTERIORES LDA

-

DECORAÇÃO

A BIQ HS À CONQUISTA DO MUNDO

DE

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

LISBOA-02-0752FEDER-001760

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001783

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001789

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001827

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001862

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001900

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001916

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001921

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-001956

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002081

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002090

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002124

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002150

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002189

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002210

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002217

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002250

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002265

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002280

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002295

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002442

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002452

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002462

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002536

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002612

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002626

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002632

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Reforço da Internacionalização da Galeria Filomena
-Soares

FILOMENA SOARES & SANTOS LDA

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
493 676,94

BSP CONSULTING - SOLUÇÕES DE BASE
BSP Global
TECNOLÓGICA LDA

--

303 840,00

SEVERAL WAYS ENGENHARIA DE SISTEMAS
Several Ways Global
DE INFORMAÇÃO LDA

--

478 305,00

APAMETAL-APARELHAGEM METALICA LDA

APAMETAL - Internacionalização

--

683 607,50

PERFORMANCE SALES, LDA

PERFORMANCE
SALES
internacionalização

--

204 819,28

OPENSOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS S.A. Projeto Internacionalização da OPENSOFT

--

164 533,11

KPL - KLEYA PREMIUM LIVING, UNIPESSOAL
Internacionalização KPL - Kleya Premium Living
LDA

--

301 550,42

INFINITE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES
Internacionalização da Infinite
INFORMÁTICAS LDA

--

867 555,00

OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS, LDA

Internacionalização Optimal

--

292 939,69

YDIGITAL MEDIA, S.A.

Internacionalização Ydigital Media 2015-2017

--

307 095,01

OSÍRIS - VIAGENS E TURISMO LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO OSÍRIS - INCOMING

--

378 870,00

MVMS, S.A.

Internacionalização da oferta de
animação turística da empresa MVMS

--

82 763,84

TOURISMFORALL UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Actividade da Empresa

--

134 785,83

TTS GTM2020 | GO TO MARKET2020

--

176 340,70

Netopolis - Internacionalização

--

148 587,79

TTS - TECNOLOGIA
DISTRIBUIÇÃO, LDA

E

SISTEMAS

NETOPOLIS-SOCIEDADE
REPRESENTAÇÕES LDA

DE

DE

-

Um

plano

serviços

de

de

DATAMÉDICA
INVESTIGAÇÃO
E
Projeto de Internacionalização da DATAMÉDICA para
-CONSULTORIA CIENTÍFICA, UNIPESSOAL,
os PALOPs
LDA
ARALAB
EQUIPAMENTOS
DE
-LABORATÓRIO E ELECTROMECÂNICA GERAL AralabIn
LDA

342 300,43

455 406,48

Plano Estratégico 2015-2017: Aposta em novos
-mercados internacionais

1 990 808,46

ABREU & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE Plano de Internacionalização da Abreu & Associados -ADVOGADOS, SP, RL
Sociedade de Advogados RL

1 261 447,51

Icon Key - internacionalização de bebidas premium
-nacionais

521 647,37

Projecto de internacionalização que pretende
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CTI CLINICAL TRIAL AND CONSULTING aumentar o acesso e visibilidade da marca Eurotrials
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
-SERVICES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
a nível dos clientes internacionais, e aumentar a
internacionalização.
penetração nos países em que a empresa já está, refo

307 110,27

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
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OUTSYSTEMS - SOFTWARE EM REDE S.A.

ICON KEY, S.A.

TECHNOPHAGE,
INVESTIGAÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA NeuroGoInter
S.A.

--

99 275,00

VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR Vision Box 2015-2017: Plano de internacionalização
-COMPUTADOR, S.A.
de soluções avançadas

1 231 225,59

TORRES MASCARENHAS, UNIPESSOAL LDA

Torres
Mascarenhas:
internacionalizar
posteriormente franchisar

para

--

299 496,00

IDEIAS COM PESO - COMUNICAÇÃO E
Internacionalização de publicações culturais
IMAGEM LDA

--

105 425,00

TIME WARE - SERVIÇOS INTEGRADOS, LDA

--

93 797,45

--

264 201,25

Timeware - Internacionalização

TISPT - CONSULTORES EM TRANSPORTES,
Internacionalização TIS
INOVAÇÃO E SISTEMAS S.A.

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

LISBOA-02-0752FEDER-002673

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002676

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002685

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002692

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002709

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002728

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002763

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002772

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-002889

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-003368

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-003894

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-004242

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-004674

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-004682

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-004810

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-005700

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-006044

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-006108

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-006905

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-006952

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-007208

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-007417

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-007580

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-007934

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-008026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-008078

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-008107

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

MERCURIUS HEALTH, S.A.

RONTGEN 2020

--

243 432,26

GALVÃO & NORONHA, LDA

KAFFA - A qualidade de um saber no mercado
-internacional

767 431,44

AGORASYS, S.A.

Promoção e valorização do produto PSIM AGORA no
-mercado global

699 875,63

GIANTSTEP, LDA

GSTEP - An international strategy 2.0

--

283 085,72

MEDIAFONE - MARKETING E PUBLICIDADE
Internacionalização da Mediafone
LDA

--

170 274,87

PACSIS-SISTEMAS
MARKETING LDA

--

386 671,50

Rise your Hotel up to the Cloud (leve o seu Hotel até
-à Cloud)

374 500,00

SYONE SBS SOFTWARE - TECNOLOGIA E Syone ? Reposicionamento da marca e Diversificação
-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.
de mercados

467 767,30

Estudo de caracterização dos mercados Reino Unido
-e Espanha para internacionlização

20 000,00

DE

PROMOÇÃO

E

SOFTWARE NEWHOTEL, S.A.

FOLLOWPRICE, S.A.
FRUPROGRESS
TRANSFORMAÇÃO
ALIMENTARES LDA

PacSis - Expansão Internacional - Fase II

COMÉRCIO
E
DE
PRODUTOS Internacionalização da actividade da Gruprogress

--

18 000,00

BLUE STORE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Processo de internacionalização da Blue Store
DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL LDA

--

20 000,00

CW - COMPORTA WINES, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Comporta Wines

--

20 000,00

ANTICIMEX PORTUGAL LDA

Prospeção de mercado no mercado externo

--

20 000,00

MCS - MOAGENS CEREAIS SETÚBAL, S.A.

Internacionalização da MCS

--

18 000,00

GNC - GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO, Vale Internacionalização GNC - Gás Natural e
-UNIPESSOAL LDA
Climatização

20 000,00

SOCIEDADE
LIMITADA

19 880,00

DE

VINHOS

E

SABORES, MERCADO DE PROXIMIDADE: A CONQUISTA IBERICA
-E ABERTURA DE NOVOS MERCADOS

QEC PT - QUALITY EVALUATION CENTER
QECPT, Sucursal Espanha
PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

--

4 500,00

E-SYCARE, LDA

--

19 450,00

--

19 400,00

Captação de clientes estrangeiros para os nossos
-estabelecimentos.

9 800,00

Internacionalização para Espanha e Reino Unido

ESPAÇO LUZ - MATERIAL ELÉCTRICO E
Internacionalização da Espaço Luz
ILUMINAÇÃO LDA
ROLLAR ALOJAMENTO PARA IDOSOS, S.A.

PORTUGALTRAILS - VIAGENS E TURISMO,
Marketing Internacional PortugalTrails
UNIPESSOAL, LDA

--

512 862,16

TOURS FOR YOU - PASSEIOS TURÍSTICOS,
TFY - EXPANDIR E CONSOLIDAR
UNIPESSOAL, LDA

--

634 312,44

EDGE LEAP, UNIPESSOAL LDA

--

19 000,00

--

7 500,00

Internacionalizar para Conquistar a Europa, a África e
-o Médio Oriente

18 750,00

Internacionalização Moçambique CEO

--

18 121,22

Estudos de caraterização dos mercados, aquisição de
informação e consultoria específica para os mercados -UK e Irlanda

20 000,00

EDGE LEAP - Internacionalização

TOP SABOR - PRODUTOS ALIMENTARES LDA Vale de Internacionalização - Top Sabor

NOCNOC, LDA
CENTRO EUROPEU DE ORTOPEDIA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LDA
YOUR DOCTOR - CONSULTING, LDA

-

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

LISBOA-02-0752FEDER-008533

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-008829

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-008946

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-011548

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-012143

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-012725

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-012728

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-012803

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-012990

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013028

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013162

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013310

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013325

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013337

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013367

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013398

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013435

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013443

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013468

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013499

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013502

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013503

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013524

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013528

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013532

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013586

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013593

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

NUTRIDIL-COMERCIO
DIETETICOS LDA

DE

PRODUTOS

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

NUTRIDIL CONSULTORIA EM INTERNACIONALIZACAO --

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
20 000,00

AIRFREE - PRODUTOS ELECTRÓNICOS, S.A.

Projeto de Internacionalização da AIRFREE

--

723 995,00

BIOSURFIT S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Internacionalização - From the Lab to the World

--

382 944,26

DELTRAIN, S.A.

Projeto de Internacionalização DELTRAIN

--

207 107,50

NAVALTIK MANAGEMENT - ORGANIZAÇÃO
Projecto de expansão internacional
DA MANUTENÇÃO LDA

--

181 230,00

NEOPARTS - EQUIPAMENTOS, S.A.

NEOPARTS a exportar

--

362 205,00

MOTOXPLORERS, LDA

Internacionalização da MotoXplorers

--

105 698,17

ARGULÓGIS LDA

Internacionalização da Airmet (Argulogis, Lda)

--

492 321,47

E Presença da empresa em mercados externos e
-captação de novos clientes internacionais.

102 522,82

A.J.COSTA (IRMÃOS) LDA

Expansão dos mercados externos e criação de um
-novo modelo de negócio internacional.

113 005,13

SÓ APRESENTAÇÕES, LDA

Aumento da capacidade exportadora da SOAP

--

187 403,72

GSD, SERVIÇOS MÉDICOS, LDA

Internacionalização da GSD Dental Clinics

--

221 278,17

NZYTECH, LDA

NZYTech 2017 - Plano de internacionalização

--

175 650,00

SOFTMORPHIS, LDA

METAMorphis ? Market Expansion of Technology
-Applications by Morphis

498 848,97

GLOBALSEVEN, LDA

Projeto Empresarial
Internacionalização

--

309 735,00

--

97 511,00

--

209 279,51

PROGRESSOPLASTE
INDÚSTRIA
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LDA

Criativo

e

Inovador

de

PREMIER TECH WATER AND ENVIRONMENT,
Internacionalização das PME
UNIPESSOAL LDA
HIGH SKILLS - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, Projeto
de
LDA
2016/2018

Internacionalização

HIGHSKILLS

QUIDGEST-CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.

Quidgest no Mercado Global

--

785 653,13

PRENSO - METAL, LDA

Prenso Metal - Expansão Internacional

--

154 884,00

INLS SOLUTIONS, LDA

FORMAÇÃO CERTIFICADA DE VOCAÇÃO GLOBAL

--

47 216,01

HAKKENIT, S.A.

Reforço da presença internacional da Hakken nos
-mercados do Médio Oriente e Norte da Europa

301 111,00

TRUE-KARE, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS,
TKWORLD2020
LDA

--

447 699,20

TRUEWIND, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
TRUEWIND EXPORT
S.A.

--

474 450,63

LURGA: Consolidação e Crescimento Internacional
-2015-2017

190 317,83

METALURGICA LURGA LDA

NOSSO LEGADO - SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS HOTELEIROS E TURÍSTICOS, Internacionalização do AlmaLusa Baixa & Chiado
LDA

--

593 884,06

ALMADESIGN
CONCEITO
DESENVOLVIMENTO DE DESIGN, LDA

--

54 014,10

--

353 480,00

E

I-ALma II

PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E
PROFOR - Internacionalização 2.0
ACESSORIOS ELECTRICOS LDA

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

LISBOA-02-0752FEDER-013612

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013616

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013852

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013868

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013923

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-013967

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-014044

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-017075

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-019197

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-019775

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-019789

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-019791

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-019901

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-019929

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0752FEDER-019950

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

LISBOA-02-0752FEDER-019989

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752FEDER-020007

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020035

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020044

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020080

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020111

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020131

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020250

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020301

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020317

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020344

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

INDUMA-MAQUINAS INDUSTRIAIS LDA

298 595,00

BOATCENTER - SERVIÇOS E ACTIVIDADES Boatcenter - Embarcação de Recreio no Estuário do
-NAÚTICAS, S.A.
Sado

275 655,00

APSKATERAMPS, UNIPESSOAL LDA

--

102 730,63

Internacionalizar Iogene para Moçambique e Espanha --

152 402,50

IOGENE - INOVAÇÃO, OTIMIZAÇÃO
GESTÃO DE NEGÓCIOS, LDA

Exportação e Internacionalização

Internacionalização da Academia dos Patins
E

PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO
FORMAÇÃO
E PDMFC Internacionalização
CONSULTADORIA S.A.

--

274 165,00

WINTEAM, SISTEMAS DE ENGENHARIA LDA RackShelter - New Rack Generation

--

144 200,00

Reforço das competências internas no domínio dos
fatores dinâmicos de competitividade para
-consolidação da sua presença ativa no mercado
global e potencializar a entrada em novos mercados

107 289,69

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP- Business Beyond Borders 2.0
CCI)
RIGHT IT SERVICES, LDA

--

376 016,50

Processo de Diversificação de clientes, segmentos e
-mercados geográficos da RIGHT IT

384 405,56

LOVABLE - SELECTION FROM PORTUGAL,
Lovable - Internacionalização
UNIPESSOAL LDA

--

81 401,61

CRONOERA, LDA

--

168 848,57

MPG - METALÚRGICA PINTO & GUERREIRO ,
Internacional MPG
LDA

--

1 034 642,00

VTM - CONSULTORES EM ENGENHARIA E
GOGLOBAL
PLANEAMENTO LDA

--

196 445,75

--

349 727,50

--

494 805,00

--

511 047,24

--

489 100,62

--

325 000,02

--

228 010,60

--

431 100,00

--

230 738,18

--

269 157,82

--

405 460,00

--

239 150,00

--

372 324,72

--

456 667,18

Internacionalização da Corkor

Internacionalização das soluções da VoiceInteraction
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
VOICEINTERACTION - TECNOLOGIAS DE nas áreas de Clipping e Segurança e Call Centers, com
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
PROCESSAMENTO DA FALA S.A.
diversificação dos países alvo de internacionalização
internacionalização.
(mercados maduros e grandes)
INTGo4MOBMARKINTernacionalização
da
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Go4Mobility com Diversificação e Reforço nas áreas
GO4MOBILITY - TECNOLOGIA E SERVIÇOS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
do Messaging e MOBile MARKeting, suportada numa
PARA A MOBILIDADE LDA
internacionalização.
nova estratégia de marketing internacional e
desenvolvimento or
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Internacionalização Oasis
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à OÁSIS VIAGENS E TURISMO, LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ARAS KIO GLOBAL
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ARAS KIO TRADING & CONSULTING, S.A.
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
OUTSHARE
MANAGEMENT
AND
Projecto de Internacionalização da Outshare
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ACCOUNTING SERVICES, LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Superveda Global
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SUPERVEDA, LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
STATUS 2000 - EMPRESA DE TRABALHO
Internacionalização da STATUS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
TEMPORÁRIO, LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Entrada em novos mercados internacionais,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à TECHNOEDIF - ENGENHARIA, S.A.
introdução de novas práticas comerciais nas relações
internacionalização.
externas.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Internacionalização da Portugal Ways
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PORTUGAL WAYS, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
FUTAH - internacionalização da marca-produto de
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CIFRÕES AOS MOLHOS LDA
praia 100% portuguesa aos 4 cantos do Mundo!
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
HURIC - INDÚSTRIA DE COMPONENTES
Internacionalização da Huric
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
DECORATIVOS LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Projecto de Internacionalização da Sá Aranha &
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SA,ARANHA & VASCONCELOS LDA
Vasconcelos, Lda
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
MARMORES GALRÃO-EDUARDO GALRÃO
Galrão - Crescimento 2020
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
JORGE & FILHOS S.A.
internacionalização.

98/698

Resumo | Summary

--

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

LISBOA-02-0752FEDER-020355

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020402

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020411

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020414

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020436

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020440

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020457

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020470

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020491

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020518

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020523

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020524

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020551

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020625

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020630

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020649

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020654

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020662

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020709

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020712

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020732

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020760

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020792

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020840

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020869

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020882

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

GRANOSUGAR,
LDA

SOCIEDADE

UNIPESSOAL

OSTEOTECH
TECNOLOGIA
DESENVOLVIMENTO, LDA

E

Nome da Operação | Operation Name

Internacionalização GranoSugar

--

156 692,25

Projeto Internacionalização Osteotech

--

179 853,50

--

221 542,50

Internacionalização da HHS para os mercados de
Espanha, Alemanha, Reino Unido e Brasil, alavancado -no SW HOST 10i

228 510,04

Internacionalização da NGMS e Promoção de Fatores
-Imateriais de Competitividade

393 024,90

Reforço da competitividade da empresa e presença
-nos mercados externos

330 964,99

WTEC - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
Internacionalização Estratégica WTEC
LABORATORIAIS E HOSPITALARES, LDA

HHS
HOST
HOTEL
SYSTEMS03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CONSULTORIA,DESENVOLVIMENTO
E
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SOLUÇÕES
internacionalização.
INFORMÁTICAS PARA HOTELARIA ,LDA
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos PAIS DE VASCONCELOS, NOBRE GUEDES,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MOTA SOARES & ASSOCIADOS - SOCIEDADE
internacionalização.
DE ADVOGADOS, SP, RL
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ULTRA
CONTROLO
PROJECTOS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INDUSTRIAIS LDA
internacionalização.

IN TIC&TOURISMTRAINNING- INternacionalização da
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
KP com Diversificação e Reforço nas áreas de
KEYKNOWLEDGE PEOPLE - CONSULTORIA E
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
desenvolvimento TIC & TOURISM Specialized
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A.
internacionalização.
TRAINNING suportados numa nova estratégia de
marketing internacio
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Internacionalização da Perfect Happy
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PERFECTHAPPY - LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CENTRALITY - CONSULTORIA INFORMÁTICA
Centrality Global
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CONCEITO
F.A.
FORMAÇÃO
E
Internacionalização da Bright Concept
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ARQUITECTURA LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Baldacci Pt- Plano de Internacionalização
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BALDACCI - PORTUGAL, S.A.
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
LINESYSTEMS - SISTEMAS DE DIVISÓRIAS,
Projeto de Internacionalização da LINE SYSTEMS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
NG5 - AGÊNCIA DE MEIOS E PRODUÇÕES
NG5 - World
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
PUBLICITÁRIAS, S.A.
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
INOPOWER - SISTEMAS DE GESTÃO DE
Projeto de internacionalização da empresa
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ENERGIA LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ADNPHARMA - PRODUTOS COSMÉTICOS E
Projeto de Internacionalização da Empresa
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
FARMACÊUTICOS, LDA - EM LIQUIDAÇÃO
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Projecto de Internacionalização - Ruela Music
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à RUELA MUSIC MANAGEMENT, LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Internacionalização da Thought Creator 2016/2018
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à THOUGHT CREATOR - LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SÃO BENTO RACKETSPRO - EXPLORAÇÃO DE Promoção da competitividade da PADELPRO por via
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
CAMPOS DE PADEL E EQUIPAMENTOS, LDA da internacionalização
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Projeto de Internacionalização - Klasszik
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à KLASSZIK, LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Internacionalização - INFOTOX
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à INFOTOX, LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS VdA 2020 I
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP RL
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
EIDT - Expansão Internacional
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ZYPHO, S.A.
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Internacionalização da Brumalfacinha
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BRUMALFACINHA, LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Zarph - Internacionalização
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ZARPH, S.A.
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
DISTANCE LEARNING CONSULTING Internacionalização da Plataforma NetForma
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
CONSULTORIA PEDAGÓGICA, LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Internacionalização ARE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ARMANDO RITO ENGENHARIA, S.A.
internacionalização.
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Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

--

446 205,00

--

130 165,44

--

387 250,00

--

371 852,90

--

560 943,46

--

298 587,25

--

681 037,50

--

287 447,50

--

203 602,50

--

819 613,13

--

163 460,62

--

305 445,00

--

133 286,88

--

39 350,00

--

1 115 241,00

--

275 077,35

--

65 100,00

--

92 102,50

--

812 354,88

--

165 110,73

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

LISBOA-02-0752FEDER-020950

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020971

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-020991

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021029

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021038

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021042

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021063

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021075

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021084

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021085

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021086

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021104

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021117

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021144

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021157

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021166

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021177

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021189

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021200

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021215

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021281

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021299

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021310

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021335

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021364

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021372

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name
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CONNEKTOR, LDA

Internacionalização Duisframi 2 Sistemas

--

371 868,25

WINE VENTURES BY THE GLASS, S.A.

Plano de Ação para Internacionalização da Wine
-Ventures Quinta da Romeira a uma escala Global

262 587,94

BISCAYNE RELOCATIONS, UNIPESSOAL LDA

Aposta em fatores dinâmicos de competitividade
-Internacionalização

338 689,69

ESTALAGEM DO FAROL, S.A.

Expansão do Farol Hotel

--

378 376,60

--

247 361,00

--

436 203,89

--

95 259,88

GOKEE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
Globalização de conteúdos culturais multiplataforma -LDA.

396 805,00

COMBINAÇÃO PURA, LDA

ZUMBU- INTERNACIONALIZAÇÃO

--

708 987,50

EXAGO VENTURES, S.A.

EXAGO - INTERNACIONALIZAÇÃO
ACRESCENTADO

--

249 055,00

CASR.CO, CIVIL AVIATION SOFTWARE, LDA

CASR.CO GO TO MARKET2020

--

320 073,76

AMORIM GUEDES DE SOUSA, S.A.

Plano de Marketing e Promoção Internacional do
-JNcQUOI

655 238,88

Latin-PT incoming Tourism - Internacionalização da
oferta turística nacional, mutiproduto, por via da
atração de turistas estrangeiros na economia -nacional suportada numa estratégia de marketing
inter

224 235,00

Internacionalização da Anidas

--

552 338,74

J. G. ARTES GRÁFICAS, PUBLICIDADE E
EuroDois - Uma Visão Global
MARKETING LDA

--

484 550,00

AQUALOGUS - ENGENHARIA E AMBIENTE,
Designação do ProjetoExpansão Internacional 2018
LDA

--

192 018,00

ANOS D'AVENTURA, LDA

--

267 850,01

PMC - IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PMC One World
LDA

--

321 106,38

INNOWAVE TECHNOLOGIES, S.A.

INNOWAVE2020

--

154 388,00

Internacionalização da Tejobrinde

--

765 530,00

--

213 580,78

U-UMBIGO MAGAZINE - UNIVERSAL ART & LIFESTYLE --

129 368,13

DISTRIBUTION BRAZILIAN INNOVATIONS, Internacionalização da Atividade
LDA
Europeu, Sul e Centro Americano
PRONOISE - SOLUÇÕES DE ACÚSTICA, S.A.

no

Mercado

Pronoise - Internacionalização

INJECÇÃO E SERIGRAFIA DE PLASTICOS
ISPT - Internacionalização
TECNICOS LDA

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à TAILORBEDS - VIAGENS, LDA
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

ANIDAS - QUADROS ELÉCTRICOS
METALOMECÂNICA, LIMITADA

E

E

VALOR

Internacionalização Estratégica Anos D'Aventura

TEJO BRINDE-COMERCIO
PROMOCIONAIS, LDA

DE

BRINDES

SINTIMEX, SOCIEDADE INTERNACIONAL DE
Projeto de Internacionalização da SINTIMEX
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, S.A.
UMBIGO - EDIÇÕES, LDA

GREENSENSE - IMAGEM, COMUNICAÇÃO E
Green Media International
RELAÇÕES PÚBLICAS, UNIPESSOAL LDA

--

537 425,00

TRADUCTA - SOLUÇÕES LINGUÍSTICAS,
Internacionalizaçao e expansao da Traducta
TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO, LDA

--

203 317,56

BLISS APPLICATIONS, LDA

BLISS APPLICATIONS - internacionalização

--

358 205,00

INTERNACIONALIZAÇÃO EDOL

--

231 959,38

Internacionalização do Memmo Príncipe Real Design
-Hotel 5 **

308 597,50

LABORATÓRIO
EDOL
FARMACÊUTICOS S.A.

-

PRODUTOS

EKMAR - HOTELARIA E TURISMO, LDA

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

LISBOA-02-0752FEDER-021387

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021436

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021439

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021475

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021479

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021480

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021487

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021497

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021513

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021536

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021540

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021615

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021616

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021655

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021659

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021660

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021709

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021741

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021744

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021773

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021796

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021800

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-021820

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

DATABOX - INFORMÁTICA S.A.

Internacionalização da Databox

--

520 200,30

SENILIFE, UNIPESSOAL LDA

SENILIVE - consultoria e formação para o desenho e
-conceção de sistemas avançados de suporte à vida

211 822,50

RESUL, EQUIPAMENTOS DE ENERGIA, S.A.

RESUL EXPORT+

--

480 594,00

KSD, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da Empresa

--

382 455,00

DONAUER SOLAR SYSTEMS LDA

Donauer Solar Systems, Lda - Internacionalização

--

283 929,47

SIDEFARMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
Projecto Internacionalização da Sidefarma
EXPANSÃO FARMACEUTICA S.A.

--

167 688,88

EDOTNEAR - NEARSHORE DEVELOPMENT
E.Near no Mercado Global
TECHNOLOGIES, LDA

--

687 042,50

AFINOMAQ - SOCIEDADE TÉCNICA DE
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E WW_AFINOMAQ
EQUIPAMENTOS, LDA

--

320 150,00

JOSÉ MARIA DA FONSECA VINHOS S.A.

JMF 2020

--

1 179 575,01

GROWINGCITY, LDA

Internacionalização da GrowingCity

--

331 475,00

EPORIFRUTAS, S.A.

Projeto de Internacionalização da Eporifrutas

--

170 067,50

IT LOP, LDA

Intensificação da presença internacional da IT LOP

--

213 733,50

GEOGLOBAL, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Reforço da Internacionalização da Empresa
GEOGRÁFICA LDA

--

328 480,00

ENGEXPOR
ENGENHARIA S.A.

INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA ENGEXPOR

--

299 068,14

PENTAGONAL LDA

Internacionalização - Pentagonal

--

176 732,76

ACD PRINT, S.A.

Internacionalização da ACD PRINT nas áreas de
edição e produtos gráficos, adoção do canal web e -adoção de e-business nas práticas comerciais

324 679,00

ONCE UPON A TARTE, LDA

A Tarte - Internacionalização

--

132 523,13

HOTEL STª MARTA, S.A.

Internacionalização nos mercados prioritários

--

73 060,00

DOMATICA - GLOBAL SOLUTIONS, S.A.

3 F - Fiabilidade, Flexibilidade e Facilidade

--

486 563,90

Internacionalização da Socimbal

--

92 117,50

SUCESSO 24 HORAS, S.A.

SUCESSO INTERNACIONALIZAÇÃO PME

--

461 742,53

PLOT - CONTENT AGENCY, S.A.

Plot - New Frontiers

--

171 740,00

--

46 050,00

CONSULTORES

SOCIMBAL-SOCIEDADE
ALIMENTOS LDA

INDUSTRIAL

DE

DE

FERCA - CONSTRUÇÕES RACIONALIZADAS E
Ferca 2020 - Internacionalizar para novos mercados
ESTRUTURAS, LISBOA, S.A.

LISBOA-02-0752FEDER-022247

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
DESOCEL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização da Desocel
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-022348

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à WATERSCENERY - UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

101/698

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

WATERSCENERY Unipessoal lda

O presente projeto centra-se no reforço da presença
internacional da Desocel, promovendo a sua
competitividade e potenciando a visiblidade nos mercados
externos.Assim, como objetivo a criação de dois postos de
trabalho e a obtenção de um rácio de exportação de 78%
para o mercado internacional.
A Waterscenery é uma empresa do setor náutico,que se
dedica a pesseios turísticos,nas margens do rio
Tejo,sediada na zona previligiada de Belém. Pretende com
esta
candidatura
internacionalizar
os
seus
serviços,contribuindo simultaneamente para divulgar o
nosso pais nos mercados externos.

108 152,97

121 425,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme
LISBOA-02-0752FEDER-022366

LISBOA-02-0752FEDER-022371

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code
02

02

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Reforçar a Competitividade
das PME

Reforçar a Competitividade
das PME

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
QUIZCAMP - FABRICO E COMÉRCIO DE
Projecto de expansão internacional Minigarden
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
PRODUTOS ALIMENTARES S.A.
internacionalização.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à EUROPALCO, LDA
internacionalização.

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Este projecto pretende ser a continuidade de expansão
internacional da Quizcamp com uma taxa de exportação
actual atingindo os 84%.

446 880,00

O projeto assenta num plano de investimentos que visa
capacitar a Europalco dos meios necessários para
Implementação da estratégia de internacionalização
implementar a sua estratégia de internacionalização com
da Europalco
sucesso, permitindo-lhe ser mais competitiva no contexto
global e penetrar em mercados-alvo previamente definidos.

781 750,61

LISBOA-02-0752FEDER-022445

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
M.U.C.-MATERIAL DE UTILIDADE CLINICA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização MUC
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-022496

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
I.F.M. - CONSULTADORIA CLÍNICA E MÉDICA,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Projeto Expansão Internacional IFM
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-022567

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GUESTCENTRIC SYSTEMS, S.A.
internacionalização.

Internacionalização de soluções TIC na Cloud de
marketing digital para o setor hoteleiro de gama
elevada

LISBOA-02-0752FEDER-023176

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
MBD - GESTÃO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
HOTELEIROS, LDA
internacionalização.

Aposta própria em Economia Digital projetando a
atuação em mercados externos diversidicados
(Asiático e Norte-Americano)

LISBOA-02-0752FEDER-023504

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
FARMODIÉTICA - COSMÉTICA, DIETÉTICA E Farmodiética - Internacionalização com qualidade e
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
PRODUTOS FARMACÊUTICOS,S.A.
diferenciação
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SCMA - SOCIEDADE DE CONSULTORES
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
SCMA - Projeto de Internacionalização
MARÍTIMOS LIMITADA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024432

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FAMOUS CELEBRATION - LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024481

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024559

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024565

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024574

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024586

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024613

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

102/698

DE

INVESTIMENTOS

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Internacionalização da Ginja Lisboa

O presente plano de negócios tem como objetivo
apresentar o plano de expansão da MUC para os mercados
de Espanha, Angola, Moçambique e Iraque. Com os
investimentos traçados é objetivo da empresa atingir no
pós-projeto um índice de exportações de 18% do volume
de negócios
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano
de expansão da IFM para os mercados de Espanha, Brasil,
Angola, Moçambique e Cabo Verde. Com os investimentos
traçados é objetivo da empresa atingir no pós-projeto um
índice de exportações de 36% do volume de negócios.
Projeto de internacionalização da GuestCentric assente na
sua oferta de soluções TIC na Cloud de marketing digital
para o setor hoteleiro, mais concretamente para o
segmento de alojamento - Grupos de Hotéis (até 30 a 40
hotéis) ou Hotéis Boutique de 4 e 5 estrelas (Hotéis
independentes).
O crescimento sustentável da MBD como gestora de
investimentos hoteleiros, foca um alinhamento estratégico
de internacionalização, compilado em aposta diversificada
em mercados Asiáticos, Norte-Americanos e Europeus,
firmando uma aposta global ancorada às unidades
hoteleiras do grupo (Lisboa).
A
Farmodiética,
promove
a
qualificação
e
internacionalização no tecido empresarial, traduzida na
produção de bens e serviços transacionáveis e
internacionalizáveis, para esta situação reforça a sua
presença de forma muito ativa nos mercados externos
relevando a criação de valor e emprego qualificado
O presente projeto visa a internacionalização da empresa
SCMA, reforçando a sua posição no mercado angolano e
entrada em novos mercados, designadamente Cabo Verde
e Moçambique.
Internacionalização da Ginja Lisboa

Este projeto tem como objetivo investir na
internacionalização da VERDINVULGAR através da entrada
nos mercados de Espanha, USA e Índia.
VERDINVULGAR - LDA
Verde invulgar Global
Para tal irá apostar em politicas de fidelização do cliente, na
melhoria da qualificação dos processos administrativos e
no investimento na formação.
O objetivo do CIAL é crescer a prazo de forma sustentada,
pelo que a única forma de o conseguir é alargar a sua base
exportadora. A sua internacionalização está suportada em
SOUSA & COIMBRA, LDA
Internacionalizar, Crescer e Liderar 2020
inovações de caráter organizacional e de marketing,
visando a satisfação e fidelização dos seus clientes e
angariação de novos
Este projeto tem em vista a divulgação e promoção da CEC
e das suas soluções nos mercados internacionais,
compreendendo investimento em diversas ações de
CEC - COMUNICAÇÕES E COMPUTADORES
Internacionalização da atividade da CEC
promoção.
S.A.
Assim, será possível consolidar a atividade internacional da
empresa e elevar o seu reconhecimento e o de Portugal no
setor tecnológico.
A NCSO atua não só como fornecedor mas também como
parceiro tecnológico disponibilizando um conjunto de
serviços envolvendo as componentes de hardware e
NCSO, UNIPESSOAL LDA
NCSO Global
software. Com o projeto a empresa pretende
internacionalizar os seus serviços para os mercados de
Moçambique, Colômbia e Peru.
O Projeto de internacionalização da Inventors, visa, numa
primeira fase a entrada nos mercados dos EUA, China, Itália
e Alemanha.
MAKER TOOLBOX, LDA
The inventors Global
Para tal irá apostar em politicas de fidelização do cliente,
no reforço da sua imagem, qualidade do produto e na
melhoria da qualificação dos processos administrativos.
O presente projeto apresentado pela TecnoVeritas visa
Projeto de potenciação da Internacionalização da potenciar a sua internacionalização e dos seus produtos
TECNOVERITAS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
TecnoVeritas e das suas soluções próprias, de total próprios nos mercados alvo definidos, tendo como
E SISTEMAS TECNOLÓGICOS LDA
base tecnológica.
principal objetivo a redução da sua depedência do mercado
nacional e incremento do volume de negócios.

209 418,75

218 576,25

410 755,00

334 674,00

306 693,00

113 205,62

162 324,25

342 700,00

74 976,50

184 292,65

407 050,00

307 525,00

218 225,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

LISBOA-02-0752FEDER-024615

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PLANDITE LDA
internacionalização.

Plandite Global

LISBOA-02-0752FEDER-024628

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à HIPPOTRIP - TURISMO ANFÍBIO, LDA
internacionalização.

HIPPOtrip - Aumento da exposição internacional de
um serviço inovador na oferta turística lisbonense

LISBOA-02-0752FEDER-024650

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à WULMET, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Projeto de Internacionalização da WULMET

LISBOA-02-0752FEDER-024656

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
EDUDIGITAL PORTUGAL,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
TECNOLOGIAS, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024671

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
MUNDISERVIÇOS
COMPANHIA Reforço do Processo de Internacionalização da
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
PORTUGUESA DE SERVIÇOS E GESTÃO LDA Mundiserviços
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024686

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
INTER
WOOD&FURNITURE
2016-2018
ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INTERNACIONALIZAÇÃO
SUSTENTADA
DAS
E MOBILIÁRIO DE PORTUGAL
internacionalização.
EMPRESAS DA FILEIRA DA MADEIRA E MOBILIÁRIO

LISBOA-02-0752FEDER-024698

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
DERMOTECA - PRODUTOS QUIMÍCOS E
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Dermoteca Global
DERMATOLÓGICOS S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024728

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CROSS AND RUN, LDA
internacionalização.

Internacionalização da Cross and Run

LISBOA-02-0752FEDER-024735

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BRO, LDA
internacionalização.

BroCinema Internacionalização

LISBOA-02-0752FEDER-024738

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CERAMED COATINGS, S.A.
internacionalização.

Internacionalização Ceramed

LISBOA-02-0752FEDER-024792

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MÁRIO J. PIRES LDA
internacionalização.

Internacionalização das PME

LISBOA-02-0752FEDER-024800

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CLEVERTI TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO LDA
internacionalização.

CLEVERTI ITO - Novos Mercados Nearshore e
Offshore

LISBOA-02-0752FEDER-024805

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
FERREIRA DO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
NUNES, S.A.
internacionalização.

FAC&AN - Internacionalização

LISBOA-02-0752FEDER-024874

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à TÓPICOS DIÁRIOS LDA - EM LIQUIDAÇÃO
internacionalização.

Internacionalização da Tópicos Diários

LISBOA-02-0752FEDER-024882

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
MED
BONE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
UNIPESSOAL, LDA
internacionalização.

Medbone International

103/698

CARMO

EDUCAÇÃO

&

MEDICAL

E Projeto de Internacionalização para os Países
Lusófonos Africanos

ALEXANDRE

DEVICES,

Resumo | Summary
A Plandite tem como principal atividade a comercialização
de calçado apropriado às mais variadas patologias do pé.
Com o presente projeto, a empresa visa a
internacionalização para os mercados da Moçambique e
Cabo Verde, Guiné Bissau, Angola a São Tomé e Príncipe.
Aumento da exposição internacional da HIPPOtrip,
empresa que presta um serviço turístico inovador e
diferenciador em Portugal, com um tour que utiliza um
conceito único de animação turística que apresenta os
atributos culturais, históricos e patrimoniais de Lisboa em
veículos anfíbios.
A WULMET pretende com o projeto apostar e a reforçar o
seu posicionamento nos mercados e segmentos-alvo,
alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de
novos mercados, reforçando o seu posicionamento
competitivo e sua quota de mercado.
A EduDigital pretende alargar a sua carteira de clientes e
alargar a sua atividade através da internacionalização dos
seus serviços e produtos para os países africanos de língua
portuguesa.
O Projeto da MS visa o aumento da sua competitividade no
mercado nacional e nos mercados externos, com base no
seu crescimento orgânico (através das estruturas
desconcentradas e Business Partners) e com forte aposta
nas TIC (ao nível da Gestão, Marketing e Comunicação).
O
projeto
INTER
WOOD&FURNITURE
visa
o
desenvolvimento e reforço das capacidades exportadoras
das PME da fileira de madeira e mobiliário, conduzindo ao
incremento do número de empresas exportadoras, à
diversificação dos mercados destino e promover a
visibilidade internacional das empresas.
Este projeto tem como objetivo investir na
internacionalização da DERMOTECA através da entrada nos
mercados de França, Dubai e Suiça.
Para tal irá apostar em politicas de fidelização do cliente e
na melhoria da qualificação dos processos administrativos.
O presente projeto da Cross and Run tem como objetivo a
sua internacionalização, integrando em novos mercados
externos de grande potencial de forma a promover a sua
competitividade e visibilidade, definindo, para tal, a
obtenção de uma intensidade de exportação de 17% em
2019
A Bro é uma empresa de produção audiovisual que aposta
na criação de conteúdos como documentários e conteúdos
de televisão, que pretende agora apostar na
internacionalização.
Pretende
divulgar
as
suas
competências na área das curtas e longas metragens e
ainda na produção de conteúdos audiovisuais.
A Ceramed atua no âmbito dos revestimentos médicos,
apresentando-se como uma empresa claramente
exportadora, que pretende agora diversificar os seus
mercados de atuação. O objetivo será promover a sua
marca e os seus produtos em novos mercados,
aumentando desta forma a sua competitividade.
Tem como objectivo a obtenção de apoio para a criação de
valor, aumentar e diversificar o volume de negócios para
novos e actuais mercados internacionais, mantendo uma
estrutura financeira equilibrada, de modo a alcançar
padrões de produtividade, que permitam assegurar um
crescimento sustentado.
O projeto CLEVERTI ITO - Novos Mercados Nearshore e
Offshore é um projeto de internacionalização suportado
em investimentos imateriais ao nível da imagem da
empresa, da presença em mercados externos e em
certificações relevantes para o negócio.
A Ferreira do Carmo & Alexandre Nunes é uma galeria de
arte contemporânea, que pretende participar em feiras
internacionais dando a conhecer as suas obras e artistas,
nacionais.
No âmbito do presente projeto, a Tópicos Diários pretende
demonstrar a vocação internacional mediante a entrada em
mercados externos e o alcance de uma intensidade de
exportação de 15% para Espanha e a criação de 2 postos de
trabalho.
A MEDBONE pretende capacitar a empresa com
importantes ferramentas para o aumento da sua
visibilidade a nível internacional, privilegiando a presença
ativa em eventos internacionais, a certificação e registo dos
seus produtos e fomentando no seio da equipa uma
dinâmica contínua focada na exportação.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

341 180,00

357 205,00

117 940,00

175 918,75

124 552,20

123 029,33

475 805,00

62 793,20

212 136,77

280 831,80

1 089 547,17

259 955,00

99 915,93

576 935,50

301 800,00
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Crescimento internacional da TMcollection junto dos
principais mercados europeus e nos EUA. Estratégia
assente numa reorganização do esforço comercial e numa
Vasco da Gama
maior e mais consistente divulgação da imagem de marca
junto dos potenciais clientes (mercado grossista, retalho e
digital).
O projeto da Seven Black nasceu da identificação de uma
oportunidade enquadrada com criatividade gráfica,
produção digital e decoração de ambientes.O foco são
GoodBed
forras de cabeceira de cama personalizáveis, substituíveis,
que podem ser trocadas com a mesma frequência com que
se trocam outros elementos.
Com o projeto "Baseform - Internacionalização", o
promotor pretende dar início à primeira fase da sua
estratégia de internacionalização e entrar em novos
Baseform - Internacionalização
mercados, nomeadamente na América do Norte (Estados
Unidos da América e Canadá), Espanha e Escandinávia
(Noruega, Dinamarca e Suécia).
O projeto Zilian Abroad tem como objetivo primordial
promover a expansão internacional da empresa a novos
Zilian Abroad
mercados, contribuindo desta forma para o alavancar da
sua capacidade de prospeção, promoção e captação de
novos clientes além-fronteiras.
Internacionalização da InfoCapital na vertente de
Internacionalização InfoCapital
merchandising de videojogos e análise de mercado dos
jogos online.
Este visa aumentar a notoriedade no contexto da
internacionalização como produto hoteleiro de alta gama,
Hotel Cascais Miragem - Projeto Internacionalização baseada no seu posicionamento alcançado através do
reconhecimento dos clientes, pela satisfação em
experiencias de lazer ou negócios.
O projeto visa reforçar o de internacionalização, de modo a
conseguir novos clientes e diminuir a dependência do
Intensificação do processo de internacionalização da mercado nacional, tendo previsto várias ações, tanto nos
VEG IN
mercados atuais, como em novos mercados, aproveitando
os fatores que concorrem para a dinâmica atual e potencial
desses mercados.
O atual projeto de investimento pretende destacar
internacionalmente a excelência dos produtos da Sports
Partner, procurando atribuir-lhes alcance global através da
Sports Partner Global
abordagem a novas geografias: Brasil e Arábia Saudita, e
consolidação da sua posição em mercados externos
relevantes nos quais já atua.
O atual projeto de investimento pretende destacar
internacionalmente a excelência dos serviços de
consultoria nas áreas dos SIG e de desenvolvimento
Globalização da GEOMAIS
aplicacional da GEOMAIS, procurando atribuir-lhes alcance
global através da abordagem a diversas geografias:
Espanha, Perú, Chile e Canadá.

LISBOA-02-0752FEDER-024908

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à TRAÇOS DE MIM - DECORAÇÕES LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024926

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BRANDZ INTELLIGENCE UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024935

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BF SOFTWARE, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024958

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ZILIAN IBERICA, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024984

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
INFOCAPITAL
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INFORMÁTICA S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-024989

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
GRACENTUR-GRANDE CENTRO TURISTICO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025028

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à VEGIN - PRODUTOS ALIMENTARES,LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025047

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,
internacionalização.
LDA

LISBOA-02-0752FEDER-025051

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GEOMAIS, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos CBSOLUTIONS - CONSULTING E BRAND empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MARKETING
E
COMUNICAÇÃO Intensificação da presença internacional da EDC
internacionalização.
EMPRESARIAL LDA

LISBOA-02-0752FEDER-025094

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

REPRESENTAÇÃO

LISBOA-02-0752FEDER-025095

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
NEOASFALTO - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
NeoAsfalto Internacional 2016-18
AGLOMERADOS ASFÁLTICOS LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025126

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à K.E.I.M.B. - MODA E VESTUÁRIO, LDA
internacionalização.

Moskkito4World

LISBOA-02-0752FEDER-025141

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PENGUINFORMULA - UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Penguinformula4World

LISBOA-02-0752FEDER-025154

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à EDUWORLD LDA
internacionalização.

LUSA LANGUAGE SCHOOL

LISBOA-02-0752FEDER-025163

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DIXTIOR CONSULTING, LDA
internacionalização.

DIXTIOR INTERNACIONALIZAÇÃO

104/698

Resumo | Summary

A EDC, pretende reforçar a sua posição nos mercados onde
já se encontra presente e expandir os seus negócios aos
mercados sul-africano e moçambicano, passando desta
forma a exercer a sua actividade em 11 países, distribuídos
entre a União Europeia (6), América Latina (1) e África (4).
Plano de Internacionalização que visa investir na
abordagem a diversos mercados internacionais. Para tal, a
empresa irá inovar na sua abordagem a esses mercados,
bem como na sua forma de se organizar internamente,
nomeadamente através da melhor utilização das
tecnologias de informação.
O projeto apresenta um conjunto de investimentos
imateriais na área da competitividade que tem por
objetivo o reforço da capacitação da Empresa para os
mercados internacionais com base na inovação,
internacionalização e modernização.
Este projecto visa o apoio ao processo de
internacionalização da Empresa, que compreende um
conjunto coerente e articulado de investimentos em
inovações, incidindo a sua atuação sobre factores
dinâmicos de competitividade, permitindo uma presença
ativa no mercado internacional.
Estratégia internacional de divulgação de um serviço de
educação inovador e diferenciador de multiplos cursos de
línguas, com predominância da língua portuguesa.
A presente candidatura, ao reforçar a capacitação da
DIXTIOR para a internacionalização, potencializará de forma
significativa a sustentação do negócio internacional
enquanto alavanca do crescimento global.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

453 905,00

224 399,79

396 510,00

257 873,07

404 905,00

294 095,00

197 505,00

883 955,00

314 650,00

203 040,00

180 557,78

202 495,50

403 350,00

138 707,26

427 363,12
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LISBOA-02-0752FEDER-025198

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SCMS PORTUGAL, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025216

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
INFOSISTEMA - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INFOSISTEMA WORLDWIDE
S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025235

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MAISON PIXEL - DESIGN, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025300

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos QURKEIK
CORKBRICK
EUROPE, Sistema modular, versátil, ecológico e sustentável,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ARQUITECTURA
DE
INTERIORES
E tipo Lego, para construir qualquer estrutura, objeto
internacionalização.
EXTERIORES, LDA
ou móvel sem colas, parafusos ou ferramentas.

LISBOA-02-0752FEDER-025306

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SOCIEDADE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
LIMITADA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025328

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à NETBEE MEDIA, LDA
internacionalização.

Netbee

LISBOA-02-0752FEDER-025329

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CONSTRUBUILD - SERVICES, LIMITADA
internacionalização.

Construbuild

LISBOA-02-0752FEDER-025331

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos IMPERALUM-SOCIEDADE COMERCIAL DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES Internacionalização
internacionalização.
S.A.

LISBOA-02-0752FEDER-025336

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à TABERNA DA SAUDADE, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025337

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CARLOS
CARVALHO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
CONTEMPORÂNEA, LDA
internacionalização.

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
CONSULTORIA DE SISTEMAS LDA
internacionalização.

DE

VINHOS

SCMS - Inicio da sua estratégia de diversificação
geográfica

Internacionalização Maison Pixel

E

SABORES, V&S:CLUBE VINHOS EUROPEU - Dos mercados de
proximidade para a Europa

AskNoa

LISBOA-02-0752FEDER-025341

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-025407

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CAIA NA PRAIA, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025424

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
EDULAB - LABORATÓRIO DE EDULCORANTES
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025452

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ENKROTT,GESTÃO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
AGUAS S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025477

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
YOUR FINANCE - CONSULTORIA DE GESTÃO,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
CONTABILIDADE E FISCALIDADE, LDA
internacionalização.

105/698

TRATAMENTO

A SCMS promove a criação e produção de produtos de
decoração inovadores baseados num «solid surface» de
última geração. Com apenas um ano de atividade, a
Empresa pretende dar início ao seu processo de
internacionalização por via dos investimentos apresentados
na presente candidatura.
O projeto de investimento pretende lançar a Infosistema
numa estratégia de internacionalização concertada, na qual
serão incorporadas soluções/produtos com elevada
densidade tecnológica capazes responder às mais variadas
solicitações de mercado no panorama internacional.
Segundo a AICEP, Cuequinhas de 8 bits a conquistar o
mundo um bit de cada vez. Depois de uma noite colado à
consola de jogos, Sebastião Teixeira sonhou com cuecas
pixelizadas. Mal acordou, desenhou o primeiro modelo do
que viriam a ser as Pixel Panties. A ideia tem potencial.
Um sistema tipo Lego para construir qualquer estrutura,
objeto ou mobila dentro ou fora de casa. Com apenas 7
peças diferentes, permite a construção de qualquer objeto
ou estrutura, sem necessitar de colas, parafusos ou
ferramentas. Totalmente ecológico,
reciclável e
sustentável.
Captação do mercado internacional para os vinhos
portugueses, com uma abordagem baseada nas tecnologias
e num conhecimento profundo do mercado, permitindo
progressivamente à V&S, mas principalmente às suas
marcas, fazer parte do paranorama de compras vínicas
internacional.
O projeto passa pelo desenvolvimento de uma plataforma
pioneira em Portugal, que é um agregador de conteúdos
independentes com acesso multiplataforma. Para aceder
aos programas e conteúdos não tem de haver um contrato
com um operador de telecomunicações, bastando ter
acesso a dados de internet.
Intensificação/ Concretização de contactos estabelecidos
com potenciais parceiros internacionais em mercados
(africanos e sul americano) de elevado potencial e
desenvolver as capacidades de marketing digital, criando
valor e mitigando riscos operacionais (via diversificação de
mercados)
A IMPERALUM irá apostar em projetos que visem ações de
Internacionalização de PME em domínios imateriais com o
objetivo de promover a sua competitividade e sua
capacidade de resposta no mercado global.
A criação da AskNoa pretende facilitar conexões entre
visitantes de uma cidade e habitantes locais disponíveis
para partilharem o seu know how regional em tempo real.
Permite aos visitantes uma imersão real e genuína no
quotidiano local, com acesso a experiências idênticas às
dos habitantes locais.

ARTE Projeto de Internacionalização da Galeria Carlos Projeto de internacionalização da Carlos Carvalho Arte
Carvalho
Contemporânea

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

E

Resumo | Summary

-

DE

O projecto CMAS GLOBAL pretende alavancar a estratégia
de internacionalização da CMAS assente sobre uma oferta
CMAS_W2BILL
de soluções próprias, fruto de I&D interna, melhorando a
posição da empresa na cadeia de valor e permitindo
abordar mercados internacionais em forte crescimento.
Com o projeto proposto a CAIA NA PRAIA, LDA. irá
internacionalizar a sua marca-produto difundindo-a além
Internacionalização da CAIA - o objeto de desejo dos fronteiras, estando para este fim definido um ambicioso
amantes do verão 100% made in Portugal!
Plano de Internacionalização que visa enaltecer as
vantagens competitivas da 100% portuguesa CAIA em
mercados espalhados por todo o mundo!
Promoção das exportações da empresa visando reforçar o
seu posicionamento nos sete mercados onde já se encontra
Abordagem mais eficiente aos mercados externos
e criar condições de difusão do da existência e do
conhecimento da empresa, tendo em vista a presença em
novos mercados.
O presente projeto consiste na diversificação dos países
alvo de internacionalizaçao e na venda da tecnologia
desenvolvida pela empresa assegurando uma mais rápida
Enkrott internacional
expansão internacional sem custos acrescidos, obtendo
maior margem de negócio e potenciando o I&D interno
efetuado nos últimos anos
Com este projecto a Your Finance pretende dar início a seu
processo de internacionalização para dois mercados com
Internacionalização Your - Angola e Moçambique
grande proximidade - Angola e Moçambique, exportando o
conceito Your e as suas soluções diferenciadas para estes
dois Países.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

235 690,00

409 480,00

186 191,26

318 089,00

287 640,00

215 812,50

144 343,75

50 000,00

327 266,86

259 190,00

445 990,00

277 660,00

207 896,50

214 340,63

221 555,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-02-0752FEDER-025488

LISBOA-02-0752FEDER-025496

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

02

02

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a Competitividade
das PME

Reforçar a Competitividade
das PME

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PTEE - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA
internacionalização.

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
KLEENPLUS - PRODUTOS PARA LIMPEZA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização - BiomexAerospace
UNIPESSOAL, LDA
internacionalização.

PTee - Captação de clientes internacionais

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O PTEE pretende, para além do conteúdo informativo,
aproveitar uma falha no serviço de reservas de Tee Times
no mercado nacional, com a disponibilização de um serviço
de booking de golfe, que permite a reserva, pagamento e
confirmação, em tempo real, de jogos para o cliente em
campos diversos.

246 520,00

Projeto de Internacionalização da marca BiomexAerospace,
prestadora de serviços de Maintenance, Repair and
Overhaul, com competências de nicho na indústria
Aeronáutica. Capacitação para a internacionalização e
aumento da qualificação específica dos seus ativos.

160 993,20

Criação
de
exposição
internacional
do
Novo
Estabelecimento de Alojamento «Villa Laura», localizado
em edifício histórico e de importante relevo cultural e
Internacionalização Villa Laura
arquitetónico, assente num serviço de elevado valor
acrescentado
(segmento
«Luxury»),
comunicado
fortemente pelo projeto nos mercados-alvo.
A Fresh quer aumentar as vendas através da conquista de
novas marcas, em novos Nichos do Mercado Externo
Conquistar novos Nichos de Mercado e novas Marcas necessitando para tal do reforço da sua equipa de
no Mercado Externo para crescer
colaboradores, de incrementar acções de prospecção e
captação de Clientes e de efectuar um processo de
reestruturação organizacional interna.

LISBOA-02-0752FEDER-025511

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PAU-DE-LANÇA, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025534

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FRESH DESIGN LDA
internacionalização.

03.02

O Projeto da AVM-ADVOGADOS, objetiva, o reforço da
capacitação empresarial da PME, para a Internacionalização
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ANTÓNIO
VICENTE
MARQUES
&
AVM-ADVOGADOS- PROJETO DE EXPANSÃO DE e o aumento da qualificação especifica dos ativos,através
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
da aposta forte investimento em dominios imateriais de
internacionalização.
RL
competitividade,nomedamente,Inovação Marketing e
Inovação Organizacional.

339 723,00

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GO EYEWEAR, S.A.
internacionalização.

Go Eye International

Este projecto visa o apoio ao reforço internacional da
marca nos Países em que existe grande procura (Espanha,
França, Alemanha, Austria e Itália), através do reforço
internacional do MArketing e divulgação, da participação
em feiras internacionais e do reforço do contacto com os
clientes.

527 587,50

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BIOCOL COMERCIAL, S.A.
internacionalização.

A Biocol investe no reforço da sua competência empresarial
Internacionalizar para divulgar a marca e os produtos para a internacionalização, com a finalidade de divulgar a
com a finalidade de aumentar as vendas
marca e linhas de produtos, aumentar as suas exportações,
conquistar competitividade e prosseguir na inovação

493 400,00

LISBOA-02-0752FEDER-025538

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752FEDER-025552

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752FEDER-025559

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-025610

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
BLUE SCREEN - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
WWX - World-Wide XPressBSS
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025687

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SCIENCE4YOU, S.A.
internacionalização.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ALUALPHA - FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Alualpha - Internacionalização
DE FERRAGENS S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025703

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

internationalization4you

LISBOA-02-0752FEDER-025711

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SDT - ELECTRÓNICA, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025733

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
TECNISATA - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA Estratégia pró-ativa
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
S.A.
TECNISATA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025734

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
AHP - ALLIED HEALTHCARE PROFESSIONALS,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
AHP - Projeto de internacionalização
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025737

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FINDMORE, S.A.
internacionalização.

106/698

Internacionalizar para Crescer e Rentabilizar

de

internacionalização

Internacionalização Findmore 2017-2018.

Após o projeto de I&DT, financiado ao abrigo do QREN, que
premitiu o desenvolvimento do produto XPressBSS, a Blue
Screen pretende aproveitar o reconhecimento potencial do
contrato assinado com uma multinacional, para
implementação do produto, para entrar em novos clientes
internacionais.
A empresa prevê um aumento do volume das exportações
tendo delineado com o presente projeto um plano de
internacionalização que visa a prospeção de novos
mercados, a captação de novos canais de distribuição e
clientes e aquisição de recursos específicos para a sua
atuação nos mercados visados.
A Alualpha produz e comercializa produtos metálicos,
nomeadamente, fechaduras, dobradiças e outras ferragens,
Com o presente projeto pretende expandir e consolidar os
seus produtos nos mercados internacionais, captar novos
clientes e consequentemente aumentar as suas vendas.
A SDT pretende aumentar as Vendas através do reforço da
sua capacitação internacional: recrutamento de
Comerciais/ Marketeers altamente qualificados para o
mercado externo, aumento das acções de comunicação e
de divulgação dos serviços da empresa nesses mercados e
angariação de novos clientes.
Este projeto visa capacitar uma empresa com mais de 40
anos de existência das ferramentas organizacionais e de
da marketing para penetrar diretamente nos mercados
internacionais,
através
de
um
processo
de
internacionalização ativo e com base em processos e
soluções de qualidade e inovadoras.
Este projeto está alinhado com o plano estratégico da
empresa, direcionado para as áreas críticas de
competitividade, com vista a expandir a presença
internacional da AHP. Com investimentos em inovação de
Marketing e organizacional ao nível da empresa.
A Findmore no âmbito do presente projeto pretende
apostar
e
consolidar
a
sua
estratégia
de
internacionalização, através da presença em feiras/eventos
e realização de prospeções de mercado, contratar um
Gestor de Mercados Internacionais, bem como apostar no
marketing e comunicação da empresa.

222 672,50

87 876,00

281 077,50

615 103,13

338 860,46

1 217 602,01

116 370,00

291 350,00

243 590,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
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Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
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Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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LISBOA-02-0752FEDER-025744

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-025806

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025834

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025841

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025850

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025871

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025901

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-025902

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
LECIFARMA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
FARMACÊUTICO, LDA.
internacionalização.

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Resumo | Summary

Promover a internacionalização da DarwinBev como forma
de diversificar mercados internacionais e potenciar o
Internacionalização DarwinBev
crescimento do negócio internacional, promovendo as
marcas próprias da empresa e as suas competências de
criação e dinamização de marca.
Projeto de internacionalização da Do It Better com a
interncioanlização da empresa para o mercado espanhol,
brasileiro e Argentino. O projeto consite na participação em
DOITBETTER CONSULTING, LDA
Internacionalização Do It Better
feiras internacionais, ações de propeção e a divulgação da
empresa nesses mercados através da web. Inclui tambem
contartações.
A SQR Portugal é uma empresa criada com o objetivo de
explorar, gerir e distribuir a aplicação SEQR para telemóveis
SQR PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
SEQR ? Uma forma mais inteligente de pagar
e tablets e oferecer, com esta aplicação uma solução de
pagamento, de canal de venda online e de movimento de
dinheiro fácil, segura e rápida.
Este projecto tem como objectivo a internacionalização
para os mercados PALOP - Brasil, Angola, Moçambique e
PROJETO INTERNACIONALIZAÇÃO SANTOS &
SANTOS & GOUVEIA, LIMITADA
Cabo Verde - da empresa Santos e Gouveis Limitada, uma
GOUVEIA
empresa cuja actividade é a venda de livros, e que detem a
marca Grupo Escolar.
A Eurotrials pretende com este projeto continuar a crescer
a marca a nível internacional, através da angariação de
Projeto de Internacionalização da Eurotrials, com
CTI CLINICAL TRIAL AND CONSULTING
novos clientes para desenvolvimento de estudos clínicos.
reforço ao nível com crescimento internacional da
SERVICES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
Pretende-se igualmente internacionalizar a UN de T&T e a
Unidade de Formação da Empresa
UN de RA e reforçar a presença no México e em novos
mercados
A Viatecla pretende dar continuidade à sua
internacionalização, através da consolidação da sua
VIATECLA - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E
presença nas geografias onde já atua com a exploração de
EXPAND MARKETS
COMUNICAÇÕES S.A.
novos segmentos de mercado e com a entrada em novas
geografias, potenciando a sua competitividade, visibilidade
e notoriedade no mercado global.
A BALANCE INTUITON vai iniciar a sua internacionalização,
e define um projeto para apostar no conhecimento do
mercado externo e dotar-se das ferramentas essenciais ao
BALANCE INTUITION UNIPESSOAL LDA
Balance Intuitionalization
prosseguimento da sua estratégia, levando-a à entrada
bem-sucedida nos seus mercados-alvo e ao crescimento da
empresa.
A FOCUS2COMPLY delineou um plano de ações com o
intuito de criar condições para alavancar e promover a sua
imagem nos mercados internacionais. Assim, e de modo a
FOCUS2COMPLY, S.A.
FocusInternacionalization
alcançar de forma mais célere os mercados, a F2C
candidata-se ao presente aviso para promover a atividade
de internacionalização.

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-025956

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DARWINBEV, LDA
internacionalização.

598 603,75

397 731,45

Projeto de internacionalização que visa aumentar a
Projeto de internacionalização da Lecifarma com o visibilidade da Lecifarma como CMO de referência nos
LABORATÓRIO
objetivo de angariação de novos clientes e de mercados externos e deste modo, promover o crescimento
promoção de novos produtos disponibilizados
da empresa através da angariação de novos clientes e da
introdução de novos produtos em mercados já existentes.

LISBOA-02-0752FEDER-025979

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
MICROMIL - SISTEMAS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INDUSTRIAIS, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-026001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
TLINE SOLUTIONS, SOCIEDADE UNIPESSOAL
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-026005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ALB -ÁREA LOGÍSTICA DA BOBADELA, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-026025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos MAQUIGOMES - COMÉRCIO E REPARAÇÃO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS UNIPESSOAL
internacionalização.
LDA

LISBOA-02-0752FEDER-026278

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ASSOCIAÇÃO
DE
OURIVESARIA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
RELOJOARIA DE PORTUGAL
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-026344

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ASSOCIAÇAO
PORTUGUESA
DOS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à INDUSTRIAIS DE MARMORES GRANITOS E
internacionalização.
RAMOS AFINS (ASSIMAGRA)

107/698

MÉDICOS

E

E

Este projeto visa desenvolver o processo de
internacionalização da Micromil, com objetivo de
intensificação das exportações e a diversificação dos
Intensificação da atividade internacional da Micromil
mercados externos. Para tal, pretende desenvolver várias
atividades de divulgação da empresa, prospeção e
conhecimento de novos potenciais mercados.
O objetivo claro deste projeto resume-se a uma
intensificação e alargamento da base comercial da
empresa, apostando em novos mercados e reforçando
Internacionalização da TLINE SOLUTIONS
alguns mercados onde já opera mas onde existe ainda uma
quantidade enorme de oportunidades para aproveitar.
Queremos inovar e exportar!
O projeto de Internacionalização da Empresa tem como
objetivos principais reforçar a marca ALB, bem como
Internacionalização da ALB ? Posicionar a Empresa promover os seus serviços com vista a conquistar novos
nos mercados internacionais
clientes e reforçar a sua presença junto dos clientes atuais,
promovendo a qualidade do serviço pela qual a Empresa
deve ser reconhecida.
Expansão e consolidação da presença em mercados
europeus (Espanha, França e Bélgica) e africanos (Angola,
Internacionalização da MAQUIGMES Lda
Moçambique e Cabo Verde) com venda de Máquinas e
Equipamentos paras as Indústrias Alimentares.
"560 Jewellery: Made (and Design) in Portugal" destina-se a
reforçar a capacitação internacional das PME da ourivesaria
de Portugal
560 Jewellery: Made (and Design) in Portugal
Este é o programa mais completo e ambicioso de acesso ao
internacional desenvolvido até à data.A intervenção prevê
a execução de 41 ações e 17 mercados.
O projeto pretende intervir junto dos mercados e das
INTERSTONE 2017 / 2018
empresas do setor dos Recursos Minerais com o objetivo
de reforçar a competitividade internacional do setor.

778 150,00

296 740,00

178 075,45

340 205,00

246 086,25

229 805,00

342 957,50

187 018,76

361 852,51

58 950,00

227 196,25

87 425,66

213 032,84

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

LISBOA-02-0752FEDER-026350

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos STARTUP
PORTUGAL
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à Portuguesa
para
a
internacionalização.
Empreendedorismo

LISBOA-02-0752FEDER-026359

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ASSOCIAÇÃO INTEGRALAR - INTERVENÇÃO
PORTUGALFOODS
Projeto
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DE EXCELÊNCIA NO SECTOR AGROInternacionalização 2017-2018
internacionalização.
ALIMENTAR

LISBOA-02-0752FEDER-026392

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos PORTUGAL FRESH - ASSOCIAÇÃO PARA A
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PROMOÇÃO DAS FRUTAS, LEGUMES E Portugal Fresh 2017-2018
internacionalização.
FLORES DE PORTUGAL

LISBOA-02-0752FEDER-026396

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-026448

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DA SERRA DA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Artesanato By Tradition II
ESTRELA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-026477

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSOempresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Portugal Connect
MEXICANA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-026531

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
AJEPC - ASSOCIAÇÃO DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
EMPRESÁRIOS PORTUGAL-CHINA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-026537

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Clube Portugal Exportador
FCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-026551

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INTERSOFT III
SOFTWARE
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-026575

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos AGAVI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO
PREMIUM PRODUCTS FOR EXCLUSIVE MARKETS 2018
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DA GASTRONOMIA E VINHOS, PRODUTOS
? 2ND EDITION
internacionalização.
REGIONAIS E BIODIVERSIDADE

LISBOA-02-0752FEDER-026608

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSOempresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Portugal@Nihon
JAPONESA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-026617

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS Projecto Conjunto de Internacionalização
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à EMPRESAS
METALÚRGICAS
E Empresas
Metalúrgicas
Electromecânicas
internacionalização.
ELECTROMECÂNICAS
2017/2018

LISBOA-02-0752FEDER-027559

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à OLAMOBILE PORTUGAL, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027577

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ELOSPARE
MATERIAIS
PARA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Elospare global
TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

108/698

Associação
Startup Portugal - Internacionalização do Ecossistema
Promoção
do
Empreendedor Nacional

INTERELECTRIC 2017|2018 Internacionalização das empresas

Conjunto

Programa

de

de

JOVENS Projecto Conjunto de Internacionalização das PME
17/18

de
?

Expansão da Olamobile para os mercados da ÁsiaPacífico

A Startup Portugal - Associação Para a Promoção do
Empreendedorismo
pretende
promover
a
internacionalização das startup nacionais, procurando
reforçar a sua capacidade exportadora, mas também
contribuir para o reconhecimento internacional do
ecossistema empreendedor nacional.
Promovido pela PortugalFoods, o projeto tem como
objetivo o reforço da competitividade e das capacidades
exportadoras de PME do setor agroalimentar, através da
implementação, num conjunto de empresas, de um plano
concertado de ações no domínio da internacionalização.
A Portugal Fresh pretende, com este projeto, fortalecer a
presença dos seus associados e das frutas, hortícolas e
flores nacionais nos mercados externos, reforçando os
laços comerciais das empresas com os seus clientes. O
projeto assenta maioritariamente na presença em feiras
internacionais.
INTERELECTRIC 2017|2018 - Apoiar a internacionalização
de PME através de estratégias internacionais, estruturadas
em torno de políticas de competitividade sustentadas na
diversificação de mercados, na inovação, na qualificação e
no desenvolvimento de tecnologias, de materiais e de
soluções.
O presente projeto visa promover o processo de
internacionalização das empresas portuguesas ligadas ao
setor do Artesanato, contribuindo para o aumento da sua
capacidade exportadora e, consequentemente, aumento
da competitividade e visibilidade de Portugal nos mercados
internacionais.
O projeto "Portugal Connect", promovido pela Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Mexicana, tem como objetivo
reforçar o processo de internacionalização das empresas
portuguesas no mercado mexicano, principalmente nos
setores tecnológicos e agrialimentar/agroindústria.
Este projeto conjunto prevê a realização de ações de
promoção internacional com o intuito aumentar o valor das
exportações no volume de negócios das empresas e,
consequentemente, o volume de negócios total das
empresas envolvidas sobretudo nos mercados da China
Continental, Macau e Hong Kong.
O CLUBE PORTUGAL EXPORTADOR é composto por um
plano de promoção externa a realizar em 2017 e 2018,
incluída numa estratégia dirigida a uma grande área de
intervenção que agrega um conjunto de PME que partilham
o mesmo perfil exportador abrangendo feiras e missões em
diversos mercados internacionais.
INTERSOFT ? Projeto de Apoio à Internacionalização
promovido pela ASSOFT com fim à capacitação do setor
tecnológico para a Internacionalização através do contacto
com mercados internacionais
O projeto surge em continuidade do PREMIUM PRODUCTS
FOR EXCLUSIVE MARKETS e visa acelerar os processos de
internacionalização das PME pertencentes aos setores da
Gastronomia, Produtos Regionais, Vinhos e Comércio de
Portugal, através de um conjunto de ações de presença e
comunicação internacional.
A Câmara de Comércio e Indústria Luso Japonesa, com o
projeto
Portugal@Nihon,
pretende
capacitar
conjuntamente as empresas para entrar ou consolidar a
sua presença no mercado japonês, reunindo recursos,
criando redes de contatos e reduzindo custos no processo
de internacionalização das empresas.
O Projecto, visa reforçar a capacitação das empresas
metalúrgicas e electromecânicas para a internacionalização,
o alargamento da sua base e capacidade exportadora,
através da consolidação de mercados, da prospeção de
novos mercados emergentes e alternativos e da
participação em feiras estratégicas.
A OLAmobile, multinacional de origem luxemburguesa com
forte presença em Portugal, pretende aprofundar o seu
projeto de internacionalização para a Ásia ? Pacifico, região
da qual se espera o maior crescimento do mercado de
mobile marketing advertising nos próximos anos.
A Elospare comercializa materiais e equipamentos para
telecomunicações, consultoria em telecomunicações,
comércio
de
equipamentos
eletrónicos
e
telecomunicações.A empresa direciona a estratégia para a
internacionalização nos mercados de Cabo Verde,
Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

356 610,02

53 722,42

63 419,97

94 532,93

77 224,60

127 283,42

82 588,86

106 520,93

137 058,82

45 271,92

34 118,43

107 236,94

1 047 830,00

403 950,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SATURNPROGRESS - LDA
internacionalização.

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LISBOA-02-0752FEDER-027580

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-027589

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ISTO, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027592

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à UNDANDY, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027595

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à LEMON IBÉRIA, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027598

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à LNTD - LISBON NEARSHORE, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027600

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
STRIYAH
PORTUGAL,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027602

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
TOP LEVER - CONSULTORES EMPRESARIAIS,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027606

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos LUSONAVE-BOBINAGEM
E
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ELECTROMECÂNICA INDUSTRIAL E NAVAL,
internacionalização.
LDA

SOCIEDADE

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A SaturnProgress tem como atividade a consultoria em
informática, atividades de programação e desenvolvimento
SaturnProgress Global
na área da informática. A empresa tem o seu mapa de
investimentos direcionados para a internacionalização para
os do Brasil, Canada e Inglaterra.
ISTO. é um projeto de internacionalização de produtos de
ISTO. | Independent | Superb | Transparent | vestuário de elevada qualidade, exclusivamente por via
Organic
online, tendo como foco mercados sofisticados do norte da
Europa valorizando a produção têxtil nacional.
A Undandy é uma empresa inovadora, inserida no setor do
calçado que procura levar sapatos 100%personalizados e
100%portugueses a todo o mundo,sendo uma empresa de
Undandy - Internacionalização
comércio online assente num modelo direct to
costumer,eliminando intermediários. Pretende com o
projeto dinamizar a sua atuação interna.
O projeto decorre de uma aposta em domínios imateriais
de competitividade, dando corpo à sustentabilidade de
Expansão da atividade através do reforço da
uma estratégia de desenvolvimento competitivo e de
capacitação e qualificação da empresa para a
crescimento no mercado global, apoiada na qualificação, na
internacionalização
capacitação
comercial
e
no
conhecimento
e
internacionalização da LEMON.
O projeto aqui apresentado tem como objetivo
fundamental a implementação de uma estratégia de
LISBON NEARSHORE GOTOMARKET2020
internacionalização dos serviços da LNTD, Lisbon
Nearshore, Lda nos mercados internacionais, Alemão,
Holandês, Inglês e Francês.
O presente projeto promovido pela Striyah Portugal tem
como objetivo principal o reforço da internacionalização,
através da integração em novos mercados externos com
Internacionalização da Striyah Portugal
grande potencial para o seu crescimento, tendo-se
definido, para 2020, a obtenção de uma intensidade de
exportação de 81,15%.
A Toplever é uma de consultoria de gestão, que pretende
desenvolver a sua vertente internacional, através da aposta
Internacionalização Toplever
num conjunto de estratégias que lhe permitam alcançar
novos mercados e clientes.
Expansão comunicacional e de serviços da Lusonave. O
projeto assenta em dois grandes objetivos:
- Dinamização e desenvolvimento do marketing e
Lusonave Internacional
comunicação da empresa;
- Internacionalização / exportação dos seus serviços de
comercialização e manutenção/reparação de equipamentos
industriais.

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MAGNAMATRIZ - TOURS, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Tuk On Me Internacional

LISBOA-02-0752FEDER-027618

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à LOG.OSCON, LDA
internacionalização.

LOG INTERNATIONAL - WORDPRESS EXPERTS FOR BIG log INTERNATIONAL - Especialização em Desenvolvimento
COMPANIES
WordPress e Segmentação por mercados-alvo da log

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à S317 CONSULTING, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027621

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GENYEN - GROW AND PROTECT, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027627

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FILOMENA SOARES & SANTOS LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027628

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ITALTEMPO - BRINDES, UNIPESSOAL, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027629

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à WWS - WINE WITH SPIRIT, S.A.
internacionalização.

109/698

830 885,78

226 500,00

272 140,00

738 328,22

100 873,41

232 450,62

205 155,00

02

02

176 043,63

176 506,25

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

376 850,00

A Tuk On Me é uma empresa de animação turística que
realiza circuitos pré-definidos na cidade de Lisboa em
veículos elétricos denominados tuk tuk.
O projeto Tuk On Me Internacional tem como objetivo a
internacionalização da empresa, através da captação direta
de clientes em mercados externos.

LISBOA-02-0752FEDER-027617

LISBOA-02-0752FEDER-027619

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projeto visa reforçar a capacidade empresarial da S317
Reforço da capacidade empresarial para a Consulting para a internacionalização em países da América
internacionalização
da
S317
Consulting
e Central e do Sul, no âmbito de serviços de consultoria nos
desenvolvimento de modelos de valorização do sectores da Energia e Eficiência Energética, e
impacto ambiental na América Latina
desenvolvimento de modelos de valorização do impacto
ambiental.
Através do presente projeto a Genyen tem um objetivo
claro ? impulsionar a sua atividade através da
Genyeninternational
comercialização de produtos em mercados externos
específicos, contribuindo para a valorização da oferta
nacional nas vendas no mercado externo.
Reforço das exportações de arte de artistas nacionais no
estrangeiro, através da participação em feiras
Expansão da Galeria Filomena Soares no mercado internacionais. A participação em feiras internacionais
externo
permite comercializar obras de arte de artistas de renome
internacional e também de ganhar curriculum para evoluir
para feiras exclusivas.
O projeto visa promover a marca e o portfolio da Italtempo,
potenciando o crescimento das exportações. A Italtempo é
Reforço do posicionamento da marca nos mercados
uma PME especializada na fabricação e comercialização de
internacionais em que já actua e entrada em novos
artigos de moda e alta-costura, desenvolvidos sobre
mercados;
matérias-primas em que a cortiça nacional é o dominador
comum.
O objetivo do projeto é o reforço da capacitação da
empresa para a internacionalização, através do aumento ou
WWS_ Lyfetaste Internacionalização
melhoria dos seus recursos físicos, tecnológicos e
humanos, com o propósito final de incrementar o volume
de negócios internacional da empresa.

105 895,00

236 405,30

994 335,00

276 300,00

356 320,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

O projeto da 4Tune Engineering, Lda consite num conjunto
estruturado de ações de promoção internacional dos
produtos e serviços e prospeção e contacto com os
INTERNACIONALIZAÇÃO 2017-19
mercados estratégicos definidos que lhe permite
ambicionar ser, em 2021, uma das empresas líderes
mundiais na sua área de atuação.
O atual projeto de investimento pretende destacar
internacionalmente
a
excelência
dos
seus
PRINTING LOVERS GLOBAL
produtos/serviços, procurando atribuir-lhes alcance global
através da abordagem a diversas geografias: Espanha,
França, Bélgica e Marrocos.
A Paviana atualmente possui presença no mercado
nacional. Prevê assim dar início ao seu processo de
internacionalização, através de um plano de investimentos
Internacionalização Paviana Construtores
com duração de 24 meses, que visa a aquisição de
ferramentas para a promoção dos seus serviços, prospeção
e captação de clientes e parceiros.
Pelo desenvolvimento do presente projeto, o
empreendedor Manuel Amaral Netto tem um objetivo
World, this is UTIL
claro ? implementar a UTIL enquanto marca de objetos de
design de referência nos mercados externos, adotando
uma abordagem inovadora de internacionalização.
A Hypercharge, Lda., pretende iniciar o processo de
Internacionalização, com vista a implementar nos mercados
internacionais a sua inovadora plataforma Hyperbid que
Hyperbid
visa reduzir custos, aumentar a transparência e eficiência
dos processos de compra e venda de viaturas profissionais
usadas.
O projeto ?Internacionalizar para Crescer? tem como
objetivo reforçar a vocação internacional da Unipartner, de
Internacionalizar para crescer
forma a garantir o crescimento futuro da empresa pela
conquista de mercados e clientes qualificados.
Intensificar a internacionalização da Casa Ermelinda Freitas
nos seguintes domínios: Melhorar o conhecimento de
Intensificar a internacionalização da Casa Ermelinda mercados externos alvo; Desenvolver e promover marcas
Freitas.
internacionalmente; Captar novos Clientes em mercados
internacionais; Obter a Certificação específica para
mercados internacionais.
A BLUE DIMENSION pretende especializar-se no mercadonicho dos serviços de tradução em localização de software
Serviços de Tradução em Localização de Software em
em português. A promoção internacional será efetuada sob
Português (Made in Portugal)
a marca BLUE e o Slogan ?TRADUZIR PARA PORTUGUÊS EM
PORTUGAL
O
projeto
da
Modifusão
pretende
destacar
internacionalmente a excelência do design, qualidade e
perfeição dos produtos por si comercializados: têxtil
PUT ON BRAND GLOBAL
promocional, vestuário de trabalho, malha para Homem,
Senhora e Criança, nos mercados de Espanha, França,
Alemanha, Polónia, Colômbia e Bolívia.

LISBOA-02-0752FEDER-027630

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 4TUNE ENGINEERING, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027632

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PRINTING LOVERS, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027633

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PAVIANA - CONSTRUÇÕES LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027636

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MANUEL PINTO COELHO AMARAL NETTO
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027645

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à HYPERCHARGE, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027659

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à UNIPARTNER IT SERVICES, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027667

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027669

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BLUE DIMENSION, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027672

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MODIFUSÃO-MODA INTERNACIONAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027681

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
IMOBIMACUS
SOCIEDADE
TURIM HOTELS 2020
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S.A.
internacionalização.

Plano de marketing internacional e novo departamento de
marketing

LISBOA-02-0752FEDER-027684

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à AGITARIDEIAS-ENERGÉTICAS, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027689

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
VIÚVA LAMEGO - CERÂMICAS DE SINTRA,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização Viúva Lamego
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027691

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CARROT, CONSULTORIA, SOFTWARE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027696

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
GLOBALNAVY - TINTAS E REVESTIMENTOS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização Globalnavy
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027705

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MAX ONE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027708

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GERATRIZ, LDA
internacionalização.

110/698

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Crescer no Mercado Externo, Internacionalizar

E

Internacionalização da Carrot Incentives

Potenciar as competências
Internacionalização

Internacionalização
residencial

da

gestão

e

esforço

energética

A AGITAR IDEIAS ENERGETICAS possui 1 Unidade
Estratégica de negócio que consiste num alojamento local
de apartamentos na zona histórica de Lisboa com a
designação comercial de Castle inn Lisboa. O objectivo do
presente Projecto é o de aumentar a facturação desta
unidade nos mercados externos.
O presente projeto visa dotar a empresa Viúva Lamego das
ferramentas necessárias para a internacionalização desta
marca de renome, colocando-a no segmento de mercado
de produtos de luxo.
O projeto visa a internacionalização da oferta da Carrot por
duas vias:
1.Reforço da presença no mercado da Alemanha;
2. Penetração nos mercados do Médio Oriente, América do
Sul e noutros mercados Europeus, com especial foco na
Suíça e Áustria.
A Globalnavy - Tintas e Revestimentos, Lda. (GN),
ambiciona
com
este
projeto
promover
a
internacionalização da empresa e respetivos produtos,
através da implementação de novas estratégias de
marketing e organizacionais, de forma a aumentar o seu
grau de diferenciação e quota de mercado.

624 322,00

281 840,00

262 404,00

98 396,25

164 259,37

651 505,00

387 206,56

161 225,00

788 705,00

332 000,00

90 007,50

216 264,01

327 341,18

159 230,00

de Potenciar as competências da empresa e esforço de
aumento da penetração nos mercados externos.

200 240,00

A Geratriz desenvolveu soluções para a gestão de Energia,
Agua e Gás bem como antecipar a necessidade de
não intervenções corretivas em espaços não residenciais. Com
este projeto o processo de internacionalização e
globalização da solução poderá ser feito de forma mais
expedita.

261 375,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme
LISBOA-02-0752FEDER-027710

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code
02

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Reforçar a Competitividade
das PME

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027713

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027716

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027720

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027722

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027723

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027726

LISBOA-02-0752FEDER-027729

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

02

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Reforçar a Competitividade
das PME

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

Nome da Operação | Operation Name

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Potenciar as competências
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ALTOINFOR - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, S.A.
Internacionalização
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027711

LISBOA-02-0752FEDER-027724

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

e

esforço

Resumo | Summary

de Potenciar as competências da empresa e esforço de
aumento da penetração nos mercados internacionais.

AAntiflop pretende reforçar a sua equipa comercial e
aumentar a actividade de Prospecção de Clientes,
ANTI FLOP - VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS,
reestruturar a sua organização, aumentar a sua
Internacionalizar para Crescer e Rentabilizar
UNIPESSOAL LDA
Comunicação nos Mercados Internacionais e desta maneira
incrementar as suas vendas nos Nichos de Mercado
selecionados
O projeto visa potenciar a notoriedade do Grupo José
Avillez,designado a partir de agora por GJA,nos mercados
externos face à referência que o Chef José Avillez possui,
GRUPO JOSÉ AVILLEZ, S.A.
Internacionalização do GJA
todas as ações definidas visam expandir a sua
marca,alargando a atuação a novos mercados bem como
atraindo turistas internacionais.
Com o projeto de internacionalização, a Tastingnote
pretende intensificar a presença nos mercados
Expansão e diversificação da presença internacional internacionais que em está presente, bem como alcançar
TASTINGNOTE, UNIPESSOAL LDA
da Tastingnote
novos mercados diversificando a sua presença
internacional e promovendo e divulgando a empresa de
modo a criar novas oportunidades de negócio.
CREATE
IT,
INTEGRAÇÃO
E
Programa "Internacionalização da Create IT" destina-se a
DESENVOLVIMENTO
DE
SISTEMAS Internacionalização da Create IT
promover a solução de gestão de CSP da Create IT para os
INFORMÁTICOS, LDA
mercados da Holanda, Alemanha, Dinamarca e Finlândia.
A DERMIS S.A. pretende internacionalizar-se, criando novos
acordos de parcerias em novos mercados na EU, através de
DERMIS - PRODUTOS DE SAÚDE S.A.
Internacionalização DERMIS
investimentos ao nível do marketing internacional,
aumentando a carteira de clientes e criando uma rede
integrada de vendas especializadas.
O projeto visa difundir à escala global a aplicação
revolucionária que une proximity, GEOFENCING, TTS e CMS
TALKTALK - Internacionalização da APP revolucionária colocando esta aposta em tecnologia de ponta aplicando-a
WORLDADRENALINE LDA
para o turismo 4.0
ao turismo 4.0, saúde e divulgação de património natural e
cultural em simultâneo com o fomento de sociedades
acessíveis e inclusivas.

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
FEREXCEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Potenciação da presença internacional da Ferexcel
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LDA
internacionalização.

O presente projeto tem como objetivo iniciar uma
abordagem mais consistente aos mercados internacionais
potenciais, apresentando os nossos serviços e aproximandonos dos clientes. Iremos realizar viagens de prospeção e
estar presentes numa feira de grande relevo internacional.

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CHOCONASA-COMÉRCIO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
REPRESENTAÇÕES LDA
internacionalização.

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-027736

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ITR
INTERNATIONAL
THERMAL
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
REFRACTORIES, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027737

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SPACE
INVERTERS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ARQUITECTURA LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027738

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
LUÍS PARADA - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
UNIPESSOAL, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027740

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ALBATROZ - ENGENHARIA, INVESTIGAÇÃO,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO S.A.
internacionalização.

111/698

DE

-

DESIGN

E

55 000,00

440 880,63

408 129,35

755 800,00

221 466,66

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DIGITAL DECOR, LDA
internacionalização.

Programa Operacional
Regional de Lisboa

444 735,00

170 547,50

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FSD BLUE CAPE, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027732

89 253,50

912 950,00

03.02

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

268 340,00

O projeto visa a internacionalização da oferta da Ferexcel
por duas vias:
1.Reforço da presença nos mercados de Angola e
Moçambique;
2.Penetração nos mercados de Espanha e França e nos
mercados de língua oficial espanhola (designadamente
América Latina - Chile e Colômbia) e língua oficial francesa.

Projeto dinamizador da atividade internacional da FSD
BlueCape, por meio do reforço dos fatores de
Potenciação da Internacionalização da FSD BlueCape,
competitividade
associados
à
internacionalização,
com diversificação de mercados geográficos, setores
nomeadamente reforço da estrutura comercial, visitas de
e clientes.
prospeção, participação em feiras internacionais e
elementos de marketing online e offline.

Digital Decor - Brand Building

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

CHOCONASA - We make the world sweeter, para tanto
recorremos intensamente ás novas tecnologias (INBOUND)
CHOCONASA - We make the world sweeter
aproveitando a oferta nacional alimentar de elevada
qualidade distribuindo e dando a conhecer nos quatro
cantos do mundo o génio alimentar de Portugal.
O presente projeto permite o reforço da qualidade da
presença da ITR nos mercados internacionais, através da
realização de ações de internacionalização sustentáveis e
WW-ITR : Worldwide ITR
consistentes com a estratégia de crescimento, contribuindo
para a melhoria da imagem e da notoriedade da ITR nos
mercados externos.
A Space quer aumentar as vendas através da conquista de
novas marcas, em novos Nichos do Mercado Externo
necessitando para tal do reforço da sua equipa de
Reforçar a Presença nas Marcas
colaboradores, de incrementar acções de prospecção e
captação de Clientes e de efectuar um processo de
reestruturação organizacional interna
O presente projeto visa a internacionalização da empresa
Luís Parada - Soluções de Engenharia Unipessoal, Lda,
Internacionalização para os mercados do Médio
reforçando a sua posição no mercado internacional com
Oriente
entrada
em
novos
mercados,
designadamente
Qatar,Kuwait e Dubai.
A Albatroz pretende realizar um conjunto de investimentos
que permitam expandir o número de mercados
internacionais onde atua, bem com aumentar o seu volume
Expansão Internacional 2017/2019
de negócios internacional, nomeadamente no Reino Unido
e Espanha, uma vez que já exporta atualmente serviços
para França.

186 840,00

185 705,00

252 305,00

177 300,00

127 575,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

LISBOA-02-0752FEDER-027742

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à STRONGINTUITION, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027746

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CELLWATER-PRODUTOS QUIMICOS PARA A CELLWATER 2017-2019: Plano Estratégico
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INDÚSTRIA, UNIPESSOAL LDA
Qualificação, Capacitação e Internacionalização
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027748

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
OCUBO CRIATIVO - ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Ocubo - Internacionalização
E LITERÁRIAS LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027753

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à HCLB - LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027755

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SDHCS - SIMPOSIUM DIGITAL HEALTHCARE,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Projecto de Internacionalização da Simposium
UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027756

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à THE LIVE BOX, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027759

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SOUSA, SILVA & LAVOS - VIAGENS E
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Portugal Happens
TURISMO LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027761

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à RITA RIVOTTI, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Início da Estratégia de Internacionalização da RIVOTTI

LISBOA-02-0752FEDER-027767

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à UNBABEL UNIPESSOAL, LDA
internacionalização.

Unbabel 2017-2019: Plano de Internacionalização

LISBOA-02-0752FEDER-027768

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à VALEDEAL, LDA
internacionalização.

Valedeal 2020

LISBOA-02-0752FEDER-027769

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
PUKA TUKA - MODA E ACESSÓRIOS DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
AFFORDABLE LUXURY FOR KIDS ? Going Global
CRIANÇA, UNIPESSOAL, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027770

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à COMON, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027771

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
TRAVEL STORE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
TravelStore - Novos Voos
VIAGENS, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027779

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à OAKMARK SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

112/698

StrongARTIntuition - Uma nova metodologia no
mercado das artes

Horse
Therapy
Internacionais

Services

nas

de

Competições

Box 2.0

Interncionalização da metodologia empática da
comOn

OakMark ? Entrada nos mercados internacionais

A empresa Strong Intuition, constituída em 2017 tem como
objetivo a consultoria e intermediação de obras de arte,
com especial foco nos novos talentos do nosso país e
ajudar na sua projecção a nível mundial.
O
presente
projeto
tem
como
objetivo
à
internacionalização da empresa para os mercados alvo.
O projeto decorre de uma aposta em domínios imateriais
de competitividade, dando corpo à sustentabilidade de
uma estratégia de desenvolvimento competitivo e de
crescimento no mercado global, apoiada na qualificação, na
capacitação
comercial
e
no
conhecimento
e
internacionalização da CELLWATER.
A OCubo Criativo ? Atividades Artísticas e Literárias, Lda,
pretende
com
esta
candidatura
promover
a
internacionalização da empresa para novos mercados, de
forma a conseguir obter maior notoriedade e visibilidade
da sua área/prestação de serviços, o vídeo-mapping e a
projeção interativa.
A HCLB pretende promover a sua marca ?Horse Therapy
Services ? internacionalmente e aumentar a exportação de
serviços de alta intensidade tecnológica e de
conhecimento. A associação ao Turismo Equestre e a
inserção da HCLB em cadeias de valor internacionais são
também objetivos do projeto.
A SIMPOSIUM, que visa ser reconhecida como uma
empresa capaz de desenvolver e implementar soluções
tecnológicas relevantes para pacientes, profissionais e
instituições de saúde, visa internacionalizar o seu negócio,
orientando-se para países da CPLP onde a sua oferta é mais
facilmente replicável.
A Tiago Soutelo, Lda. iniciou a sua actividade em Fevereiro
de 2014, tendo como principal atividade a comercialização
de produtos para um target médio alto/alto, em canais
online. Com este projeto "Box 2.0" a empresa, pretende
tornar-se mais competitiva na internacionalização dos seus
produtos.
O projeto Portugal Happens visa a internacionalização de
experiências turísticas realizadas em território português
junto dos mercados-alvo identificados, promovendo o
património nacional e a dinamização deste tipo de
experiências nas diversas regiões do país.
O ateliê de Branding&Packaging Rita Rivotti cria o blend
perfeito entre uma imagem atrativa e uma história
envolvente através de um conceito forte que revela a
unicidade de cada vinho. Este projeto visa redimensionar e
consolidar a sua presença nos mais dinâmicos e exigentes
mercados internacionais.
O projeto consiste num plano estruturado de afirmação da
Unbabel como player de referência internacional em
soluções de suporte ao processo de tradução, elevando a
sua visibilidade através de feiras/conferências, ações de
prospeção, presença online e novas abordagens na
exploração do mercado.
A estratégia subjacente a este projeto objetiva reforçar a
presença nos mercados onde a VALEDEAL já atua e
conquistar clientes em novos países, preferencialmente em
segmentos mais exigentes e de maior valor acrescentado,
daí a premência de intensificar a capacitação para o
mercado internacional
Com produto de design sofisticado e alinhado com o
movimento slow-fashion,a Pukatuka vai apostar na
internacionalização de vestuário, calçado e acessórios para
bebé e criança. A nova gama no segmento Affordable
luxury,e
investimento
em
prospeção,web,TIC,
RHQ?duplicará o seu VN e atingirá VNI de 37%.
A comOn apresenta-se como um centro internacional de
conhecimento sobre Marketing Digital que assume a sua
expressão em projetos de Marketing, Comunicação,
Formação, Estudo e Criação de conhecimento que são
comercializados a clientes Nacionais e Internacionais.
O presente projeto visa a internacionalização da empresa,
com um reforço do investimento nos mercados externos
que permita aumentar o seu volume de negócios
internacional.
O presente projeto pretende a digitalização dos conteúdos
disponibilizados por Paulo de Vilhena, de forma a serem
promovidos internacionalmente num conjunto de
mercados-alvo, onde irá contribuir para acelarar os
resultados dos seus clientes.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

834 402,50

158 603,80

205 950,00

396 103,75

373 733,39

109 508,06

216 547,94

103 175,00

491 826,56

360 542,19

127 440,00

722 205,00

465 205,00

292 520,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
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Prioritário | OP
Priority Axis Code
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LISBOA-02-0752FEDER-027792

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
LOGOPIN, COMERCIO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
BRINDES, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-027796

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FAPAJAL PAPERMAKING, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-031557

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
TENENTE & ELOSEGUI - DESENVOLVIMENTO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
E PRODUÇÃO, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-032803

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ACINET - SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INFORMAÇÃO LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-032859

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MERIDIANTARGET, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-032884

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à JOB DONE, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-032895

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
A. R. TRADIÇÃO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INTERIORES LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-032918

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à TAGUSCRUISES, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-032924

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à STREAM PLAN, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-032943

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
MIGUEL SARAIVA & ASSOCIADOS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ARQUITECTURA E URBANISMO S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-032944

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GROWING APPROACH, UNIPESSOAL, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-032954

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ALMA & VALOR - LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-032955

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à M.I.VARENNES, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-032959

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
MANUEL GONZALEZ MARTINEZ & FILHOS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-033250

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à THISCOVERSHOP, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-034103

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ASSOCIAÇÃO MODALISBOA
internacionalização.
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Resumo | Summary

A LOGOPIN tem como objectivo conceber e comercializar
produtos de alta qualidade com design personalizado a
preço acessível, garantindo sofisticação a produtos de
LOGOPIN - Internacionalização
merchandising e prazos de entrega adequados às
necessidades do cliente, através de portfólio de produtos
com qualidade diferenciadora.
Aumento da competitividade da FAPAJAL pela aposta na
internacionalização por via do aumento e diversificação das
exportações para novos mercados e angariação de novos
Fapajal Internacionalização
clientes através de uma abordagem inovadora de produto,
abertura de novos canais e plano de marketing
internacional digital e offline
O objetivo do projeto é a capacitação da empresa para a
internacionalização, através do aumento ou melhoria dos
3D INTERNACIONALIZAÇÃO
seus recursos físicos, tecnológicos e humanos, com o
propósito final de incrementar o volume de negócios
internacional da empresa.
A ACINET pretende com o projeto apostar e a reforçar o
seu posicionamento nos mercados e segmentos-alvo,
alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
Projeto de Internacionalização da ACINET
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de
novos mercados, reforçando o seu posicionamento
competitivo e sua quota de mercado.
O
Reforço
da
capacitação
empresarial
DA
MERIDIANTARGET, ainda em fase de start up, para a
internacionalização, com vista a promover o aumento das
MERIDIAN TO INTERNATIONAL MARKET TARGETS
exportações através do desenvolvimento e aplicação de
novos modelos empresariais e de processos de qualificação
das PME para a internacionalização.
A GET THE JOB é a única empresa de marketing de
recrutamento em PT,oferecendo soluções q valorizam o
Promoção da Estratégia de Internacionalização da storytelling do cliente,conciliando a tecnologia com a
JOB DONE
criatividade da equipa. A Empresa promoverá a sua
presença internacional,divulgando os serviços/produtos
através de vários meios de comunicação.
Nova etapa no processo de internacionalização com reforço
da quota em mercados internacionais diversificados através
Ana Roque Interiors - Nova Etapa no processo de da aposta em estratégias inovadoras de Maketing,
Internacionalização
inovação organizacional e presença nos principais certames
internacionais, visando o aumento do volume de negócios
e das exportações.
Com o presente projeto, a empresa pretende alargar a sua
base exportadora, incrementando o volume das suas
Taguscruises
vendas internacionais e destancando-se no setor náutico,
na prestação de serviços de excelência.
A STREAM PLAN, LDA é uma empresa especializada na
organização de eventos desportivos de elevada qualidade
Portugal, o novo destino desportivo internacional
que realçam o que Portugal tem de melhor para oferecer.
Este projeto consiste no salto para novas modalidades que
vão trazer ao nosso país desportistas e as suas famílias.
A Miguel Saraiva & Associados - Arquitetura e
Urbanismo,S.A. doravante designada por S+A apresenta o
projeto de internacionalização com o intuito de reforçar a
Internacionalização da S+A
sua presença em mercados externos, mantendo-se na
vanguarda de todos os processos e procura com esta
candidatura reforçar essa liderança.
O presente projeto visa a internacionalização dos serviços
Nave16 - Internacionalização
da Nave16 na área da comunicação e ponto de venda, para
os mercados brasileiro, espanhol e inglês.
ISWARI :: Capacitação organizacional e de marketing para
expansão no mercado internacional, afirmando-se como
líder no mercado mundial da alimentação saudável,
ISWARI :: Expansão Internacional
promovendo a adoção de hábitos alimentares e estilos de
vida mais saudáveis e potenciando a saúde e bem-estar
geral da sociedade global
O presente projeto visa a implementação de um plano
estratégico, assente na adoção de medidas de carácter
organizacional e marketing, geradoras de resultados que
«be-Slim-out»
permitam criar condições para o crescimento sustentado
da MI Varennes nos mercados externos, sendo composto
por 3 atividades.
Expansão das vendas internacionais da empresa em oito
Extensão de mercado externo
mercados (3 na EU e 8 extracomunitários), dos quais
apenas Espanha e Angola são trabalhados atualmente
No âmbito das dificuldades económicas que Portugal
atravessa, esta entidade pretende dar início a um processo
Thiscovershop Internacional
de internacionalização abordando novos mercados pelo
que pretende aproveitar o programa vale oportunidades de
internacionalização.
O projeto (MLGG) visa potenciar o sucesso internacional
das PME ligadas ao negócio da Moda, promovendo em
MLGG - ModaLisboa Go Global
paralelo a imagem da região de Lisboa enquanto destino
turístico e cultural e pólo de Moda.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

437 440,00

481 106,26

157 540,00

329 385,00

722 936,00

163 912,82

995 138,56

226 625,00

441 905,00

209 292,15

251 125,00

1 189 350,00

203 642,77

224 145,00

13 200,00

1 247 611,76
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PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
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Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
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Objetivo Temático |
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41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
internacionalização.

OPEM LISBOA

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à NEAR PARTNER, LDA
internacionalização.

NEAR PARTNER - Abordagem integrada a mercados
externos

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à UHB - UNIVERSAL HEALTH BOOKING, LDA
internacionalização.

UHB - A solução universal para as necessidades de
saúde em viagem

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP- PT International Business
internacionalização.
CCI)

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA
DOS
Programa de Internacionalização do Cluster do
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à INDUSTRIAIS DE CALÇADO,COMPONENTES E
Calçado - 2019
internacionalização.
ARTIGOS DE PELE E SEUS SUCEDANEOS

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ASSOCIAÇÃO INTEGRALAR - INTERVENÇÃO
PortugalFoods
Projeto
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DE EXCELÊNCIA NO SECTOR AGROInternacionalização 2018-2020
internacionalização.
ALIMENTAR

LISBOA-02-0752FEDER-038083

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Clube Portugal Exportador
FCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038085

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ASSOCIAÇAO
PORTUGUESA
DOS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à INDUSTRIAIS DE MARMORES GRANITOS E INTERSTONE 2019/2020
internacionalização.
RAMOS AFINS (ASSIMAGRA)

LISBOA-02-0752FEDER-038087

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSOempresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Portugal@Nihon2020
JAPONESA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038090

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos SELECTIVA
MODA-ASSOCIAÇÃO
DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PROMOÇÃO DE SALÕES INTERNACIONAIS FROM PORTUGAL 2019
internacionalização.
DE MODA

LISBOA-02-0752FEDER-038091

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
INTER
WOOD&FURNITURE
2018-2020:
ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INTERNACIONALIZAÇÃO
SUSTENTADA
DAS
E MOBILIÁRIO DE PORTUGAL
internacionalização.
EMPRESAS DA FILEIRA DA MADEIRA E MOBILIÁRIO

LISBOA-02-0752FEDER-038099

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Next Step PF 19/20
EMPRESARIOS
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038107

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ASSOCIAÇÃO
DE
OURIVESARIA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
RELOJOARIA DE PORTUGAL
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038123

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CELFINET
CONSULTORIA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
TELECOMUNICAÇÕES, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038147

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CV PLÁS, INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização CV Plas
DERIVADOS, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-034104

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0752FEDER-038051

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-038058

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0752FEDER-038063

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

LISBOA-02-0752FEDER-038080

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752FEDER-038082
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Conjunto

de

Portuguese Jewellery in a Global Journey

Investimento
em
fatores
competitividade associados à
internacionalização da CELFINET

dinâmicos
potenciação

de
da

OPEM LISBOA (Organização de residências artísticas
internacionais em Lisboa; Plataforma de desafios de
investigação, desenvolvimento e criação artística; Eventos,
feiras e conferências; Mobilidade académica).
A Near Partner é uma Spin-off da Premium Minds da
unidade de negócio de Nearshoring entendido como a
prestação de serviços por recursos em geografias externas
ao ponto de gerarem uma forte fluidez em processos de
colaboração pela elevada qualificação dos recursos que a
NEAR PARTNER aporta
A UHB pretende ser a Aplicação essencial de Saúde para os
viajantes de e em todo o mundo com foco na rapidez na
resolução de um problema clínico com base na sua
localização (georreferenciação) ligando o mesmo a um
prestador de cuidados de saúde que domine a área clínica e
um idioma comum.
Projeto Conjunto inédito da AIP e da sua rede de
Associações Empresariais Regionais vocacionado para a
potencialização da internacionalização das PME nacionais
através de uma atuação integrada de ações externas,
missões inversas e capacitação, em linha também com a
nova economia digital.
O Programa de Internacionalização do Cluster do Calçado e
Moda para 2019 conjuga o apoio à presença nas principais
feiras internacionais da indústria com um conjunto
diversificado de ações de promoção e marketing
internacional, mobilizando mais de centena e meia de
empresas.
A PortugalFoods visa proporcionar ao setor agroalimentar
nacional o acesso privilegiado a mercados relevantes
através da implementação, num conjunto de empresas, de
um plano de ações de internacionalização, incrementando
os esforços que tem vindo desenvolver no apoio à
internacionalização do setor.
O CLUBE PORTUGAL EXPORTADOR é composto por um
plano de ação de promoção externa a realizar ao longo de
2019, incluído numa estratégia dirigida a um conjunto de
empresas que partilham o mesmo perfil exportador,
contribuindo assim para o aumento das exportações no seu
volume de negócios.
O projeto pretende intervir junto dos mercados e das
empresas do Setor dos Recursos Minerais, com o objetivo
de reforçar a competitividade internacional do Setor com o
objectivo de promover o aumento da exportação dos seus
produtos e serviços.
A Câmara de Comércio e Indústria Luso Japonesa, com o
projeto
Portugal@Nihon2020,
pretende
capacitar
conjuntamente as empresas para entrar ou consolidar a
sua presença no mercado japonês, reunindo recursos,
criando redes de contatos e reduzindo custos no processo
de internacionalização das empresas.
O From Portugal apresenta um conjunto integrado de
atividades para a promoção da capacitação das empresas
da ITV nacional para a internacionalização, no sentido do
aumento das exportações, nomeadamente através da
participação em certames de referência e ações de reforço
da notorieadade nacional.
O
projeto
INTER
WOOD&FURNITURE
visa
o
desenvolvimento e reforço das capacidades exportadoras
das PME da fileira de madeira e mobiliário, conduzindo ao
incremento do número de empresas exportadoras e à
diversificação dos mercados destino. Visa ainda promover a
visibilidade internacional das empresas.
O projeto Next Step PF 19/20 apoia a internacionalização
da atividade empresarial, promovendo a exportação de
bens e serviços transacionáveis, através da participação em
eventos de dimensão global em mercados prioritários e
não tradicionais criteriosamente identificados.
?Portuguese Jewellery in a Global Journey? é o nome do
Programa de internacionalização da ourivesaria de Portugal
para 2018-2020.
Projeto de investimento que visa o reforço das
competências internas da CELFINET no sentido de melhorar
a sua capacidade de abordar os mercados externos e
potenciar a sua estratégia de diversificação de mercados e
clientes internacionais.
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano
de expansão da CV Plas para os mercados de Irlanda, Suíça,
Bélgica, México e Marrocos. Com os investimentos
traçados é objetivo da empresa atingir no pós-projeto um
índice de exportações de 61% do volume de negócios.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
190 094,11

378 805,00

415 005,00

155 791,95

111 569,70

93 336,71

71 354,40

119 728,61

185 121,72

85 519,81

117 094,94

100 749,29

99 796,09

1 073 370,00

145 100,50
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
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LISBOA-02-0752FEDER-038191

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GOLD FORM CONSULTING, LDA
internacionalização.

Reforçar a
Assertivas

LISBOA-02-0752FEDER-038202

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à EPAGRO-SERVIÇOS AGRICOLAS LDA
internacionalização.

Epagro biológico

LISBOA-02-0752FEDER-038296

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
WWIL
WORLDWIDE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
LOCATION, LDA
internacionalização.

Internacionalização Quatenus

LISBOA-02-0752FEDER-038298

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BIQ - HEALTH SOLUTIONS, LDA
internacionalização.

A BIQ HS Promovendo a Segurança do Paciente na
Europa

LISBOA-02-0752FEDER-038320

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DREAMFORMULA, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Projeto de internacionalização da DREAMFORMULA Unipessoal, Lda.

LISBOA-02-0752FEDER-038575

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SUNNAH - LDA.
internacionalização.

Internacionalização Sunnah

LISBOA-02-0752FEDER-038583

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
STREAM
BOW
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INFORMÁTICA LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038619

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CISTRIS EVENTOS, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038628

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MINDALIZER CONSULTING, UNIPESSOAL LDA Mindalizer Global
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038633

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à EDIÇÕES SEGURANÇA RODOVIÁRIA LDA
internacionalização.

Novos mercados para a Segurança Rodoviária

LISBOA-02-0752FEDER-038642

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à KOALA REST, LDA
internacionalização.

Internacionalização do Koala

LISBOA-02-0752FEDER-038646

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SOFT FINANÇA - SOFTWARE E SISTEMAS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Go Global, Go Digital
FINANCEIROS S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038649

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à LATINDV, LDA
internacionalização.

LATIN DV 2021 ? World Expansion

LISBOA-02-0752FEDER-038653

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BUBBLESWAVE, LDA
internacionalização.

Uma nova esperança para transplantes internacionais
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-

INTELLIGENT

internacionalização

PROGRAMAÇÃO Reposicionamento da Streambow
internacional

da

Conversas

no mercado

Sports Ventures Internacional

Resumo | Summary
O presente projeto promovido pela Conversas Assertivas,
tem como objetivo reforçar a sua internacionalização,
integrando a empresa em novos mercados externos e
incrementando o respetivo posicionamento e a
competitividade. Posto isto, definiu uma intensidade de
exportação de 96,90% para 2021.
A EPAGRO, candidata-se a este programa de incentivos de
reforço à competitividade das PME, com o intuito
dinamizar o seu processo de internacionalização com forte
incidência nos mercados CTPLP, nomeadamente, em
Angola, Moçambique, Guiné e Brasil.
A WWIL pretende, por via do projeto aumentar a sua
capacidade de exportação, apostando na dinamização de
novas ações e investimentos, que lhe permitam alcançar
um rácio de exportações de 90% do seu volume de
negócios.
Este projeto tem por objetivo consolidar a estratégia de
internacionalização da BIQHS, empresa que desenvolve
software para terminais android baseados em mobilidade e
código barras, com o objetivo de aumentar a eficiência e a
segurança do paciente.
Projeto de internacionalização da Dreamformula,
Unipessoal, Lda., nova empresa exportadora do sector
agroalimentar, assente numa estratégia inovadora
organizacional e de marketing, pretendendo colocar os
produtos nacionais nos mercados externos de Reino Unido,
França, Alemanha e Estados Unidos.
O projeto apresentado pela Sunnah visa a sua expansão
internacional apoiada na comercialização de produtos
tradicionais portugueses de elevada qualidade, com
destaque para o azeite, numa primeira fase e vinagre, mel,
sal e flor de sal numa segunda fase de expansão.
De modo a promover a entrada em novos mercados e o
crescimento naqueles em que já atua, a Streambow
pretende investir num plano integrado de prospeção e
promoção internacional, alargando assim a sua base de
negócio para suportar o seu crescimento.
A Sports Ventures é uma agência de viagens especializada
em turismo de desporto, com uma ampla e especializada
oferta de programas destinados a atletas, equipas e
organizações desportivas. Este projeto apresenta a
implementação da estratégia de internacionalização da
empresa para novos mercados.
O
projeto
tem
como
objetivo
investir
na
internacionalização da Mindalizer através da entrada nos
mercados de Espanha, Colômbia, Chile e Macau.
Para tal irá apostar na expansão, diferenciação de produtos
e na diversificação de mercados, investindo num plano de
comunicação e em feiras.
A democratização da segurança rodoviária é essencial. Com
a internacionalização dos Livros Infantis, dos 3 aos 6, das
salas instrutivas tradicionais e em LED e das salas
Interativas para as diferentes cartas, será possível elevar a
um novo nível de formação rodoviária na diáspora.
Koala Rest é uma startup portuguesa que pretende
melhorar a qualidade do sono, através da venda online de
colchões feitos à medida e com um serviço de entregas ao
domicilio rápido e eficiente
O presente projeto tem como objetivo apoiar a empresa a
expandir a sua atividade para o mercado europeu
O projecto GO GLOBAL GO DIGITAL pretende alavancar a
estratégia de internacionalização da SOFTFINANÇA assente
sobre uma oferta de soluções próprias, fruto de I&D
interna, melhorando a posição da empresa na cadeia de
valor e permitindo abordar mercados internacionais em
forte crescimento.
A Latin DV vai diversificar e exponenciar a sua
internacionalização, definindo um plano para apostar no
conhecimento dos mercados externos, e dotar-se das
ferramentas essenciais ao prosseguimento da sua
estratégia, levando-a à entrada bem-sucedida nos seus
mercados-alvo e ao crescimento da empresa.
A BubblesWave apresenta-se como um centro
internacional de conhecimento sobre a criação de sistemas
de apoio à gestão de transplantes órgãos com sucesso
demonstrado em Portugal e está pronta para expandir o
seu mercado pela via da internacionalização.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

218 932,05

163 475,00

147 726,41

353 684,07

103 380,00

353 362,50

615 801,16

224 090,14

505 677,50

440 275,00

688 478,12

385 115,00

173 500,00

442 650,50
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Resumo | Summary

LISBOA-02-0752FEDER-038655

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SPRINGDOMAIN - LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038657

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
BAPTISTA, MONTEVERDE & ASSOCIADOS, bm|a Soluções criativas para negócios inovadores e
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL
internacionais
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038658

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GSBS CONSULTING LDA
internacionalização.

Internacionalização da Plataforma de Optimização de
Compras GlobalSolver

LISBOA-02-0752FEDER-038659

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SMARTFLOOW, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Internacionalização de Serviços de Performance
Marketing

LISBOA-02-0752FEDER-038660

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à X BUILDING LDA
internacionalização.

MUM, a marca internacional
marroquinaria de autor.

LISBOA-02-0752FEDER-038663

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MAFALDA PINTO LEITE, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Mafalda Pinto Leite ? Internacionalizar oconcetiot de
uma alimentação saudável e natural

LISBOA-02-0752FEDER-038664

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
TRAVELTAILORS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ACTIVO, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038665

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
PRIME IBERIA - INTERNATIONAL COMMERCE Valorização e Internacionalização de Produtos Made
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
& SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
in Portugal
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038671

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PERSONAL 20, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038672

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-038684

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-038686

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-038691

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-038692

LISBOA-02-0752FEDER-038693

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02

SPRING GLOBAL

de

calçado

e

PORTUGAL-TURISMO Internacionalização da TravelTailors ? Aposta na
Componente INCOMING

Expansao Internacional - Personal 20

O
projeto
tem
como
objetivo
investir
na
internacionalização da Springdomain através da entrada
nos mercados de Macau, Moçambique, S. Tomé e Príncipe
e Cabo Verde.
Para tal irá apostar na diferenciação de produtos e
diversificação de mercados, investindo num plano de
comunicação e em feiras.
A sociedade de Advogados BMA, Baptista, Monteverde e
Associados, especializada na área da propriedade
industrial, pretende reforçar a sua internacionalização,
apostando num conjunto de mercados, que pela dinâmica
dos seus clientes atuais podem alavancar ainda mais a
empresa internacionalmente.
A GSBS CONSULTING LDA, apresenta-se como um centro
internacional de conhecimento sobre Procurement com
uma plataforma capaz de centralizar, otimizar e racionalizar
a aquisição de bens e serviços. As soluções são
eminentemente
dirigidas
a
grandes
empresas
internacionais para máxima eficácia.
A SMARTFLOOW, Lda apresenta-se como um centro
internacional de conhecimento sobre Marketing Digital que
assume a sua expressão em projetos de Marketing de
Performance são comercializados a Clientes Internacionais
e está pronta para expandir o seu mercado pela via da
internacionalização.
A MUM é uma marca da área da Moda feminina, que atua
no segmento de mercado do pret-a-porter, realizando a
produção e comercialização de calçado e marroquinaria de
autor, diferenciados pelo seu design irreverente, com
recurso a materiais nobres e destaque nos pormenores.
Internacionalizar ?Mafalda Pinto Leite? - projeto integrado
pela abordagem concertada aos mercados internacionais
suportada na implementação de métodos inovadores de
marketing que garantam a crescente notoriedade da
marca, impulsionando a região de Lisboa no setor da
alimentação natural e saudável.
Trata-se do desenvolvimento de um projeto de
internacionalização de uma Agência de Viagens, o qual visa
promover uma nova área de negócio, designadamente a
área de INCOMING, comercializando o destino turístico
Portugal no mercado global.
Este projeto visa a internacionalização de produtos Made in
Portugal, com marcas próprias e com produtos tradicionais
de alto valor acrescentado, visando novos mercados em
África, Médio Oriente/Ásia e América Latina.
O projeto Personal 20 Internacional destina-se a apoiar o
Promotor na internacionalização dos seus serviços,
nomeadamente apostando em formas de comunicação que
lhe permitam chegar a um público alvo mais abrangente
geograficamente.

Intensificação da internacionalização da Vision Box,
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Intensificação da internacionalização da Vision Box,
VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR reforçando a notoriedade internacional e o
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
reforçando a notoriedade internacional e o posicionamento
COMPUTADOR, S.A.
posicionamento de líder mundial nas suas áreas de
internacionalização.
de líder mundial nas suas áreas de negócio.
negócio.
A Transitex apresenta-se como um centro internacional de
conhecimento
com
um
longo
histórico
de
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
TRANSITEX - TRÂNSITOS DE EXTREMADURA, Organização de transportes de Portugal para o internacionalização e expansão pela diversificação de
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
S.A.
Mundo
mercados. Desde a sua Fundação a empresa tem focado os
internacionalização.
seus esforços na formação da sua equipa e expansão
internacional do negócio.
A empresa Equador especializada na área de consultoria de
gestão empresarial, com enfoque na área da criação de
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
soluções de comunicação empresarial, candidata-se a este
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à EQUADOR TOTAL, UNIPESSOAL LDA
Equadro, everytihing begins somewhere
programa de incentivos de reforço à competitividade das
internacionalização.
PME, com o intuito de iniciar o seu processo de
internacionalização.
No seguimento da apresentação da presente candidatura, a
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Onyellow tem como objetivo reforçar a sua presença
REFORÇO
DA
INTERNACIONALIZAÇÃO
DA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ONLYELLOW - UNIPESSOAL LDA
internacional e aumentar a competitividade, atingindo, no
ONLYELLOW
internacionalização.
pós-projeto um rácio de exportação de 99,67%, bem como
a criação líquida de 2 postos de trabalho.
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à 247 - IT SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

508 710,00

281 449,45

235 101,00

284 213,00

110 050,00

192 735,67

116 150,55

425 057,00

376 645,00

1 673 264,00

722 847,50

511 705,00

510 386,08

O projeto visa implementar dinâmicas de inovação e
internacionalização na 247 IT SOLUTIONS, de modo a
247 IT SOLUTIONS - Internacionalização da sua
reforçar a competitividade da empresa e a entrada no
atividade
mercado internacional, por via da exportação de serviços
de alta tecnologia com forte intensidade de conhecimento.

207 226,01

A Softpurpose é uma empresa constituída em 2018, que
visa atuar no setor das tecnologias, disponibilizando novas
formas de atuação aos seus clientes. Com o presente
projeto pretende abordar novos mercados internacionais,
com o objetivo de exportar 60% do seu volume de
negócios.

164 005,88

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SOFTPURPOSE
CONSULTORIA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização - Softpurpose
INFORMÁTICA UNIPESSOAL LDA
internacionalização.
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Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
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Thematic Objective

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
GRESILVA-METALÚRGICA INDUSTRIAL
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ELECTRODOMÉSTICOS, LDA
internacionalização.

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

LISBOA-02-0752FEDER-038699

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-038700

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à NOSSO TEJO, LDA
internacionalização.

Internacionalização da Nosso Tejo

LISBOA-02-0752FEDER-038701

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ALWAYS ON TIME - UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

OMC ? o e-commerce de colchões de marca própria e
parceiras

LISBOA-02-0752FEDER-038702

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

Intensificação da atividade internacional da
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
WINTRUST, com diversificação de mercados
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à WINTRUST - CONSULTORIA E SERVIÇOS LDA
geográficos e oferta inovadora e de alto valor
internacionalização.
acrescentado.

LISBOA-02-0752FEDER-038707

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
APPSYSCORE - SYSTEM CONSULTING &
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Capacitação da Appsyscore para a Internacionalização
ENGINEERING LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038708

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à QUASAR - HUMAN CAPITAL, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038716

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
FORTE & MORAIS - SOLUÇÕES INTEGRADAS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Interforte
PARA A GESTÃO, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038719

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à OSÍRIS - VIAGENS E TURISMO LDA
internacionalização.

Internacionalização Osíris ? Incoming (Consolidação e
Diversificação da Marca)

LISBOA-02-0752FEDER-038722

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FARMCONTROL, S.A.
internacionalização.

Extensão de mercado externo

LISBOA-02-0752FEDER-038726

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à NWP - NEW WATER PROJECT, LDA
internacionalização.

Projeto Iceberg

LISBOA-02-0752FEDER-038727

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MIRAFLOR, LDA
internacionalização.

Capacitação da Miraflor para a Internacionalização

LISBOA-02-0752FEDER-038728

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ARALAB
EQUIPAMENTOS
DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à LABORATÓRIO E ELECTROMECÂNICA GERAL Aralab
internacionalização.
LDA

LISBOA-02-0752FEDER-038732

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BELGRANI, LDA
internacionalização.

Belgrani - Internacionalização

LISBOA-02-0752FEDER-038734

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à THALITA ZANFELICE, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Thalita Global

LISBOA-02-0752FEDER-038737

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à VERSATILE DISPLAYS, LDA
internacionalização.

Versatile Internacionaliza

LISBOA-02-0752FEDER-038740

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BE CLAW, LDA
internacionalização.

Plano de Internacionalização CLAW
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E

EXPANSÃO GRESILVA®

Capacitação da Quasar Human Capital para a
competitividade global

Resumo | Summary
O projeto tem como objetivo o reforço da capacitação
empresarial da GRESILVA® para a internacionalização, com
vista à promoção das suas exportações, através do
investimento num conjunto de atividades inovadoras em
qualificação marketing.
A Nosso Tejo é uma empresa que atua no setor da
animação marítimo-turística e que promove a diferenciação
através do uso de embarcações tradicionais. Neste sentido,
destacamos que pretende apostar na internacionalização
da sua atividade, procurando exportar mais de 60% do seu
volume de negócios.
A ALWAYS ON TIME atua no mercado com a marca OMC,
realizando a comercialização on-line de colchões de forma
personalizada, de acordo com as necessidades do cliente,
escolhendo as suas dimensões, firmeza, marca e tipo.
Projeto da WINTRUST que visa o investimento no reforço
das suas qualificações comerciais e de marketing, de modo
a satisfazer as suas necessidades de intensificação da
atividade internacional, via diversificação de clientes e
mercados geográficos.
O presente projeto tem como principal objetivo a
capacitação empresarial da empresa APPSYSCORE para a
Internacionalização, com vista a promover o aumento das
suas exportações através da aplicação de novos modelos
empresariais e de processos de qualificação para a
Internacionalização.
O projeto assenta num plano de investimentos que visa
capacitar a Quasar Human Capital dos meios e processos
inovadores para desenvolver a sua estratégia de
internacionalização com sucesso, permitindo-lhe ser mais
competitiva no contexto global e estar presente em
mercados-alvo previamente definidos
A Forte & Morais definiu como estratégia de crescimento a
internacionalização da empresa tendo elegido como
medidas que potenciem a penetração nos mercados
internacionais a presença em feiras internacionais
importantes nos mercados em que pretende vir a atuar
(Moçambique e Luxemburgo).
Implementação de um projeto de internacionalização de
uma AVT [Incoming] assente num Plano constituído por
ações de prospeção, promoção e marketing por forma a
concretizar/consolidar a marca Osíris no mercado turístico
internacional e, por arrastamento, promover Portugal
como destino turístico.
Extensão de mercado para os produtos SmartBox Pigs e
SmartBox Poultry (Inteligência Artificial Adaptativa).
Equipamento de monitorização e controlo produtivo e
ambiental para os sectores da suinicultura e avicultura
(Zootécnia de Precisão).
Internacionalização precoce de uma nova empresa
portuguesa através de uma solução inovadora que fomenta
o consumo de água de excelente qualidade
O presente projeto tem como principal objetivo a
capacitação empresarial da empresa Miraflor para a
Internacionalização, com vista a promover o aumento das
suas exportações através da aplicação de novos modelos
empresariais e de processos de qualificação para a
Internacionalização.
Os objectivos do projecto agora apresentado, passam por
aumentar o conhecimento dos mercados externos, por dar
maior notoriedade à marca e sobretudo fazer com que o
peso dos negócios internacionais seja cada vez maior,
passando de 66%, no ano pré-projecto, para mais de 77%
no ano pós-projecto.
Belgrani Internacionalização - Aumento de volume,
expansão para novos mercados e melhoria no domínio de
know-how específico para a internacionalização
O
projeto
tem
como
objetivo
investir
na
internacionalização da Thalita Zanfelice através da entrada
nos mercados de Brasil, Espanha e França.
Para tal irá apostar na diferenciação de serviço e
diversificação de mercados, investindo num plano de
comunicação e em feiras
A Versatile procura de forma inovadora dinamizar a sua
presença no mercado externo com um conjunto
estruturado de iniciativas de presença, promoção e
conhecimento de diversos mercados-alvo.
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano
de expansão da Claw para os mercados de Angola,
Moçambique, Espanha, Itália e Qatar. Com os
investimentos traçados é objetivo da empresa atingir no
pós-projeto um índice de exportações de 38% do volume
de negócios.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

413 406,25

408 116,02

555 690,00

404 192,98

261 755,00

203 917,00

61 780,00

562 420,87

304 792,18

352 747,20

217 750,00

406 525,00

255 480,00

354 550,00

113 307,20

429 625,00
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Código da Operação | Programa Operacional |
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Prioridade de Investimento | Investment Priority
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LISBOA-02-0752FEDER-038743

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CARPECEL FARMA, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038752

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PERVE-GLOBAL, OBJECTOS ARTÍSTICOS LDA Projeto de Internacionalização da PERVE
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038755

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à EXPLORE&HUNT, S.A.
internacionalização.

Strayboots@Europe

LISBOA-02-0752FEDER-038756

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à NABINHO & BASTOS, LDA
internacionalização.

Projeto de Internacionalização da empresa

LISBOA-02-0752FEDER-038767

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
AdC Ecija | Expansão internacional com foco na área
ANTAS DA CUNHA, ECIJA & ASSOCIADOS,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
de especialização em TMT, Cibersegurança e
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL
internacionalização.
Privacidade

LISBOA-02-0752FEDER-038769

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à VISITA SURPRESA - UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038772

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
EXPERIENCES TRAVEL
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
VIAGENS, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038778

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
PROCENSUS - CONSULTORES EM SISTEMAS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Procensus Export
DE INFORMAÇÃO S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038779

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CLIPOURO - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ClipWORLD
PAPELARIA, INFORMÁTICA E DESENHO LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038781

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à B TRUST - UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038782

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SEINTERNACIONAL - SERVIÇOS PARA A
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização da SEI
EDUCAÇÃO INTERNACIONAL, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038784

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ROSE PALHARES, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Rose Global

LISBOA-02-0752FEDER-038786

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PRAGMATIKEXPERT, LDA
internacionalização.

Aposta de expansão internacional

Expansão Carpecel

-

AGÊNCIA

Luxury Services Incoming

DE

Inovação em Moto-Turismo: Personalização e
experiências de viagem mais completas ? Processo de
Internacionalização

BE EXTRAORDINARY

O atual projeto de investimento pretende destacar
internacionalmente a excelência da prestação de serviços
da Carpecel Farma, nomeadamente pela comercialização
de medicamentos, procurando atribuir-lhes alcance global
através
da
abordagem
a
diversos
mercados:Angola,Zambia,Gana,EAU, Alemanha e França.
A PERVE pretende com o projeto apostar e a reforçar o seu
posicionamento nos mercados e segmentos-alvo,
alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
internacional, nos países onde atua e na conquista de
novos mercados, reforçando o seu posicionamento
competitivo e sua quota de mercado.
A Explore& Hunt pretende com este projecto corporizar o
plano de arranque do seu negócio no mercado externo
assente na venda on line dos jogos interactivos que
servirão de base aos serviços de team building vendidos no
mercado externo.
Com a implementação do presente projeto de
investimento a empresa promotora visa proceder à
captação de novos clientes interncionais, oriundos dos
mercados nos quais a empresa já atua e oriundos de novos
mercados internacionais.
A AdC Ecija irá elevar a sua faturação a mercados externos
junto de nichos de qualidade superior (clientes tier 1),
beneficiando do seu reconhecimento na área de TMT,
Cibersegurança e Privacidade e, por isso, dinamizará ações
de marketing internacional e implementará novos métodos
organizacionais.
A IGoTravel é uma agência de viagens portuguesa
especializada no segmento de luxo, que tem como objetivo
potenciar a sua oferta do serviço de incoming, apostando
num serviço de excelência, exclusividade e qualidade,
promovendo Portugal enquanto destino de luxo de
referência.
Promoção internacional da oferta de roteiros turísticos
para Mototuristas em Portugal. Estes diferenciam-se pela
possibilidade de personalização dos roteiros através de
uma APP inovadora que a partir do GPS do smartphone
indica pontos de interesse em tempo real.
O presente projeto visa potenciar a presença da Procensus
nos mercados em que pretende estar presente, estando
prevista a realização de um conjunto integrado de
investimentos a nível organizacional e de marketing de
forma a diferenciar a empresa dos demais concorrentes.
O projeto visa consolidar a presença e posição
concorrencial da Clipouro nos mercados internacionais,
através do alargamento da sua presença em novos
mercados, aliado ao reforço da relação comercial nos
mercados em que já atua ou detém uma presença residual,
de forma a incrementar as exportações.
A BTRUST pretende posicionar-se no mercado como uma
marca diferenciadora (digital/mobile), evoluindo para uma
estratégia de inovação, aliada a uma estratégia de
marketing e vendas capaz de comunicar de forma efetiva
com o público-alvo, potenciando o aumento da sua base e
capacidade exportadora.
A SEI-Serviços para a Educação Internacional SA pretende
promover a sua marca ? SEI ? internacionalmente e
aumentar a exportação de serviços de alta qualidade e de
conhecimento. A associação à educação e a inserção da SEI
em cadeias de valor internacionais são também objetivos
do projeto.
O
projeto
tem
como
objetivo
investir
na
internacionalização da Rose Palhares através da entrada
nos mercados de Angola, China, Reino Unido, França e
Espanha.
Para tal irá apostar na diferenciação de produtos e
diversificação de mercados, investindo num plano de
comunicação e em feiras.

357 261,54

234 690,00

264 205,00

94 087,50

446 127,00

195 726,00

154 464,84

358 659,38

345 367,50

442 077,50

329 043,00

592 760,00

Crescer internacionalmente a oferta da PRAGMATIK e
expandir o leque de serviços dentro do marketing digital.

289 012,00

O projeto de investimento consiste na 2ª fase do processo
de internacionalização da Teresa Alecrim. A empresa
pretende reforçar a sua presença em mercados
consolidados (E.U.A e Alemanha) e em novos mercados
(Canadá, Reino Unido, Suécia, Espanha), assim como
dinamizar a marca nos meios digitais.

268 599,82

Projeto de internacionalização da IRONJAW para o Projeto de internacionalização da Ironjaw nos mercados
mercado europeu, norte americano e asiático.
Europeu, Norte Americano e Asiático

635 491,09

LISBOA-02-0752FEDER-038788

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
TERESA ALECRIM - TEXTEIS PARA O LAR,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Teresa Alecrim - internacionalização 2020
LIMITADA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038790

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à IRONJAW, LDA
internacionalização.
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Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ALMADESIGN
CONCEITO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
DESENVOLVIMENTO DE DESIGN, LDA
internacionalização.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à RKESA, LDA
internacionalização.

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ME - MERCADO ELETRÓNICO PORTUGAL, S.
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
MERCADO ELETRÓNICO GLOBAL
A.
internacionalização.

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O presente projeto pretende expandir e consolidar a
E IALMA - Internacionalizar o design de produto presença e reconhecimento internacional da ALMA
português
enquanto parceiro de excelência para abordar os temas de
design de transportes, principalmente.

LISBOA-02-0752FEDER-038792

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0752FEDER-038801

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0752FEDER-038803

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-038805

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MOBWIZARDS, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038808

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
FLUXOGRAMA
EQUIPAMENTOS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038809

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à D'ORO FOODS, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Projeto de Internacionalização da D`Oro Food
Solutions

LISBOA-02-0752FEDER-038810

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SISCOG-SISTEMAS COGNITIVOS, S.A.
internacionalização.

SCOUT - SisCog OUt There: Aumento da quota de
mercado da SISCOG em mercados internacionais
diversificados

LISBOA-02-0752FEDER-038813

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SEND IT - SOFTWARE E SERVIÇOS PARA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Reforço da presença internacional da Sendit
TELECOMUNICAÇÕES, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038817

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GHOTW S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038818

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
LIVING IN SERENITY
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INTERIORES, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038819

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
TURCULTUR - TURISMO E CULTURA DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Quake - Estratégia de Internacionalização
PORTUGAL, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038820

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PIZZARIA LUZZO, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038822

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SUMMERFUSION - HOTELARIA E TURISMO, Internacionalização do Lisboa Pessoa Hotel 4*
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
UNIPESSOAL, LDA
(Consolidação e Diversificação da Marca)
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038824

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DOIS CORVOS CERVEJEIRA LDA
internacionalização.

Projeto de Aprofundamento da Internacionalização
da Dois Corvos

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MARIA & MAYER, LDA
internacionalização.

Consolidação da presença da Maria & Mayer no
mercado global, mediante a oferta de serviços de
excelência no âmbito da produção executiva de
filmes e de vídeos, apostando em fatores dinâmicos
de compet

LISBOA-02-0752FEDER-038827

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

119/698

RKESA internacionaliza
competência

a

sua

atividade

com RKESA inovação
internacional

MOBWIZARDS International Growth

E

Internacionalização da Fluxograma

Internacionalização Global da Marca ? Great Hotels of
the World [GHOTW]

-

DESIGN

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

DE

Projeção Internacional da Living in Serenity

Expansão internacional do modelo de negócio e da
marca Luzzo

na

sua

abordagem

ao

mercado

O presente projeto pretende destacar internacionalmente
a oferta da Mercado Eletrónico, procurando atribuir-lhe
alcance global através da abordagem aos mercados de
Espanha, Alemanha e Reino Unido.
O presente projeto visa internacionalizar a MOBWIZARDS
através da implementação de métodos inovadores de
marketing,
focada
nos
mercados
selecionados
estrategicamente, com o objetivo de garantir a crescente
notoriedade da marca, impulsionando a região de Lisboa
no setor digital.
O projeto da FLUXOGRAMA tem como objetivo
desenvolver estratégias e adquirir recursos internos que
permitem potenciar o crescimento, a promoção e uma
presença mais ativa, desenvolvendo novos mercados e
captando novos clientes nos mercados atuais.
O presente projeto visa reforçar a competitividade
internacional da empresa, promovendo a qualidade dos
seus produtos alimentares inspirados na dieta
mediterrânica. Neste sentido, pretende consolidar
mercados em que já atua e explorar novas oportunidades
(na Dinamarca, Países Bálticos e África).
O projeto visa o aumento do grau de internacionalização da
SISCOG, reforçando a sua posição na Europa e privilegiando
uma
diversificação
de
mercados
geográficos,
nomeadamente para os continentes Americano e Asiático,
com vista a um aumento da sua quota de mercado a nível
internacional.
Projeto integrado pela abordagem concertada aos
mercados internacionais suportada na implementação de
métodos inovadores de marketing e organizacionais que
garantam a crescente notoriedade da marca,
impulsionando a região de Lisboa no setor do SMS e Email
Marketing.
Internacionalização da Marca GREAT HOTELS OF THE
WORLD na sua nova fase de evolução global, agora 100%
detida por uma PME nacional, assente num Plano
audacioso, mas sustentável, por forma a aumentar no curto
prazo o número de Hotéis internacionais associados à
GHOTW e aos seus serviços inovadores.
Para suportar uma nova fase do processo de
internacionalização, a CJC pretende investir na valorização
da sua proposta de valor, na projeção internacional da
imagem e num plano de prospeção e promoção
internacional, com vista a um posicionamento mais
consistente e sustentado nos mercados externos.
Quake visa a criação d1 experiência d conhecimento e
entretenimento única e diferenciada face à oferta turística
da região e do País.
A estratégia de marketing é preponderante para sucesso
empresarial do projeto com o intuito de criar 1 Marca
reconhecida e inimitável c elevado alcance internacional
Face à crescente procura e ao constante reconhecimento
da Pizzaria Luzzo no mercado nacional, a estratégia da
empresa consiste na derivação para o mercado
internacional, esfera esta que constituirá o principal driver
para o crescimento e afirmação global da marca.
Internacionalização do Lisboa Pessoa Hotel (diversificação e
consolidação da marca), assente em ações de promoção,
marketing e introdução de um novo método de
organização nas práticas de relações externas, tendo como
objetivos reforçar o posicionamento em mercados
internacionais e captação de novos.
Estando a realizar investimentos na área produtiva que
visam garantir a qualidade dos produtos em cadeias de
distribuição mais longas, a Dois Corvos pretende
aprofundar o processo de internacionalização através de
visitas a feiras, acções de prospecção comercial e acções de
marketing diversas.
Consolidação da presença da Maria & Mayer no mercado
global, mediante a oferta de serviços de excelência no
âmbito da produção executiva de filmes e de vídeos,
apostando em fatores dinâmicos de competitividade e em
modelos empresariais inovadores, reforçando a sua
presença ativa no mercado global.

52 020,00

212 454,50

240 630,00

485 255,00

333 605,00

232 330,00

491 688,40

510 555,00

1 129 155,00

348 026,07

1 067 617,00

114 250,00

283 034,06

135 787,50

228 699,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

LISBOA-02-0752FEDER-038841

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752FEDER-038845

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
MANI-JOBS - EMPRESA DE TRABALHO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalizar para Crescer
TEMPORÁRIO, LDA
internacionalização.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ALBATROZ-ACTIVIDADES HOTELEIRAS S.A.
internacionalização.

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ESCRITA
DIGITAL
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ELECTRÓNICAS S.A.
internacionalização.

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DISCOVERY - CULTURE & TASTE , LDA
internacionalização.

DISCOVERY INTERNACIONAL

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à APOSTA AO RUBRO S.A.
internacionalização.

Internacionalização dos restaurantes da empresa
Aposta ao Rubro, SA

LISBOA-02-0752FEDER-038848

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FIGURA FAVORÁVEL LDA
internacionalização.

Dona Internacional

LISBOA-02-0752FEDER-038851

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CYCLOID - TECHNOLOGY AND CONSULTING,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização - Cycloid
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038856

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
INTERNACIONALIZAÇÃO DA ELEGANT FAMILY
ELEGANT FAMILY HOTELS MANAGEMENT ,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
HOTELS MANAGEMENT S.A. - Martinhal Lisboa e
S.A.
internacionalização.
Martinhal Cascais

LISBOA-02-0752FEDER-038864

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SYONE SBS SOFTWARE - TECNOLOGIA E
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Syone: Mais internacionalização, mais diversificação
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038867

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à WINPOWER, S.A.
internacionalização.

Winpower CARICOM e CEDEAO

LISBOA-02-0752FEDER-038872

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MONTEIRO ELECTRO-FABRIL LDA
internacionalização.

INTERNATIONAL MARKETS

LISBOA-02-0752FEDER-038875

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
AMBIFLOW - SOLUÇOES DE ENGENHARIA,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Ambiflow + Internacional
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-038880

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ISERVICES, UNIPESSOAL, LDA
internacionalização.

iServices2020

LISBOA-02-0752FEDER-041437

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GALVISUL - INSTALAÇÕES TECNICAS LDA
internacionalização.

Internacionalização Galvisul

LISBOA-02-0752FEDER-038832

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0752FEDER-038833

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0752FEDER-038838

120/698

-

Reforço das competências no domínio dos fatores
dinâmicos de competitividade para consolidação da
presença ativa do The Albatroz Hotel e o Villa Cascais
Guest House no mercado global, mediante a ofert

PUBLICAÇÕES ESCRITA
DIGITAL
INTERNACIONALIZAÇÃO

?

EXPANSÃO

E

A empresa pretende iniciar a atividade exportadora dos
seus serviços de Trabalho Temporário como forma de
acompanhar a Mobilidade Laboral inerente à globalização
mundial económica e assegurar, assim, a sua continuidade
a médio e longo prazo através do aumento sustentado da
sua faturação.
Consolidação da presença do TheAlbatrozHotel e
VillaCascaisGuestHouse no mercado global,mediante oferta
de um moderno boutique hotel de charme situado em
plena Costa do Estoril,apostando em fatores dinâmicos de
competitividade e em modelos empresariais inovadores
com vista a promover as exportações.
O presente projeto visa dotar a ESCRITA DIGITAL de meios,
humanos e técnicos, necessários com o objetivo de
incrementar o volume de vendas internacionais, através da
promoção e do reforço da sua capacidade de
internacionalização e do aumento da qualificação específica
dos seus ativos.
No momento em que a empresa obtém o galardão PME
Excelência, reconhecido pelo IAPMEI, a Discovery irá focarse numa estratégia de internacionalização, no sentido de
maximizar o valor intrínseco dos seus produtos e serviços e
tornar-se uma marca de referência no mercado nacional e
internacional.
Trata-se do desenvolvimento de um projeto de
internacionalização de uma empresa detentora de
restaurantes, o qual visa promover a existência destes
espaços na origem dos mercados externos que já têm
demonstrado forte interesse neste conceito e nas
refeições, durante a sua estada em Portugal.
A marca DONA é uma rede de boutique apartamentos de
charme, composta por três unidades de alojamento
turístico em zonas históricas de Lisboa. DONA pretende
tornar-se uma marca de referência internacional,
proporcionando uma estadia/experiência única, assente na
autenticidade e portugalidade
Este projeto visa a Internacionalização da Cycloid, com
prospeção em novos mercados (Alemanha, Itália,
Singapura, Espanha, Emirados Árabes Unidos), em
conjunção com a forte presença em certames
internacionais
das
TIC,
fortalecendo
parcerias
internacionais com importantes players de mercado.
Implementação do projeto de internacionalização dos
hotéis Martinhal Cascais Family Hotel e Martinhal Lisbon
Chiado Family Suites, assente num Plano de Ação
constituído por ações de promoção e marketing, tendo
como objetivos reforçar o posicionamento em mercados
internacionais e a captação de novos.
O presente projecto pretende dar continuidade à estratégia
de internacionalização da Syone através da aposta em
investimentos de marketing em canais digitais, no contacto
directo com potenciais clientes e no reforço das
competências internas.
Este projecto tem como objectivo alavancar os factores
dinâmicos de competitividade da WP SA para conquistar
novos mercados, com o foco nos países CARICOM, CEDEAO
e Angola, em conjunto com a consolidação e diversificação
da sua oferta, destinada totalmente aos mercados
internacionais.
A MEF pretende reforçar a sua aposta continuada na
internacionalização, quer seja pela consolidação da sua
presença nos mercados onde já atua, com a captação de
novos clientes e segmentos, como pela entrada em novas
geografias de forma a promover a sua competitividade e
notoriedade no mercado global
Este projeto visa fortalecer a capacidade exportadora da
Ambiflow reforçando as suas competências de marketing
intencional e o seu reconhecimento e presença nos
mercados externos de Espanha, Bélgica, França e Dubai.
A iServices possui atualmente presença no mercado
nacional e no mercado Angolano, pretendendo expandir no
âmbito de um novo modelo de negócios para outros
mercados, através de um plano de investimentos que
privilegia a presença em eventos e feiras internacionais e a
prospeção de clientes.
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano
de expansão da Galvisul para os mercados de EUA, Cabo
Verde e Eslováquia. Com os investimentos traçados é
objetivo da empresa atingir no pós-projeto um índice de
exportações de 40% do volume de negócios.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

213 205,88

392 799,94

260 775,29

189 480,00

230 520,00

264 385,00

338 955,00

1 068 727,08

718 455,00

392 625,00

234 752,50

207 700,00

286 127,50

380 540,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority
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LISBOA-02-0752FEDER-041632

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MAKE THE SHIFT, LDA
internacionalização.

Aumento da abrangência internacional da Make the
Shift

LISBOA-02-0752FEDER-041716

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CARLOS CARVALHO-DECORADORES LDA
internacionalização.

CRC - Internacionalizar a marca e empresa

LISBOA-02-0752FEDER-041751

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
EMETRÊS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização Emetrês
EQUIPAMENTOS GRÁFICOS LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-041797

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
LABORATÓRIO
EDOL
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
FARMACÊUTICOS S.A.
internacionalização.

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
TRANSALPINO (PORTUGAL)
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
TURISMO, LDA
internacionalização.

-

PRODUTOS Expansão Internacional do Laboratório EDOL 2018 2020

Portugal Incoming Tourism - Internacionalização da
oferta turística nacional, mutiproduto, por via da
E
atração de turistas estrangeiros na economia
nacional suportada numa estratégia de prospeção e
mar

LISBOA-02-0752FEDER-041852

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-041858

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à VERA NAVIS SHIP DESIGN, LDA
internacionalização.

Vera Navis - International Reinforcement

LISBOA-02-0752FEDER-041871

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SÓ APRESENTAÇÕES, LDA
internacionalização.

Internacionalização SOAP

LISBOA-02-0752FEDER-041891

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
MOVE
SPORTS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
DESPORTIVAS, S.A.
internacionalização.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BEYOND BLUE SERVICE, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-041934

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

-

VIAGENS

ORGANIZAÇÕES

Internacionalização Move Sports

BBS eMarkets - Capacitação e qualificação da Beyond
Blue Services para aumento das exportações em
territórios africanos e prospetar novos mercados
externos através do desenvolvimento de novos
model

LISBOA-02-0752FEDER-042002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
DESCONTEL
CONSULTORIA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
TELECOMUNICAÇÕES, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-042028

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à OFFWEAR, LDA
internacionalização.

Reforço da internacionalização da Offwear pela via do
e-commerce.

LISBOA-02-0752FEDER-042047

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à NEW TEMPOVIP, LDA
internacionalização.

Internacionalização new Tempovip

LISBOA-02-0752FEDER-042072

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BORDER INNOVATION, LDA
internacionalização.

Diversificação
de
mercados
geográficos
internacionais, com nova oferta, posicionando a
webDisplay num patamar acima em ?inteligência
sobre os dados de negócio empresariais?

LISBOA-02-0752FEDER-042084

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à TOURISMFORALL UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Expansão da Actividade da Empresa nos Mercados
Internacionais

121/698

E

Descontel - Internacionalização

Resumo | Summary
Este
projecto
pretende
promover
ações
de
internacionalização para aumentar a sua competitividade
global, fruto do aumento das suas capacidades de projeção
da oferta para o mercado internacional e da capacidade de
organização e gestão potenciado a candidatura
apresentada ao Aviso nº 26/SI/2018.
O presente projeto tem como objetivo implementar um
plano de internacionalização arrojado, com presença em
feiras internacionais, viagens de prospeção, contratação de
novos colaboradores e utilização de ferramentas de
marketing sofisticadas.
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano
de expansão da EMETRES para os mercados de Angola,
Cabo Verde e Moçambique. Com os investimentos traçados
é objetivo da empresa atingir no pós-projeto um índice de
exportações de 65% do volume de negócios.
O promotor pretende aumentar a sua visibilidade a nível
internacional, privilegiando a proximidade aos seus clientes
internacionais, o registo das suas marcas/produtos e a
promoção junto da sua equipa uma estratégia focada na
exportação.
PT Incoming Tourism - Internacionalização da oferta
turística nacional, mutiproduto, por via da atração de
turistas estrangeiros suportada numa estratégia de
diversificação e prospeção de novos mercados emissores e
de marketing internacional, contribuindo para a expansão
internacional da Transalpino
A Vera Navis pretende apostar em ferramentas para o
aumento da sua visibilidade a nível internacional, por meio
de uma reformulação da sua estratégia de marketing,
assente na transformação digital e e-commmerce, para
promover e fomentar no seio da equipa uma dinâmica
contínua focada na exportação.
O presente projeto visa a expansão e diversificação da
carteira de clientes internacionais da "Só Apresentações".
Nesse sentido, estão previstos investimentos em diferentes
áreas, cuja realização será preponderante na exportação
dos seus serviços para mais de 15 países espalhados por
todo o mundo.
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano
de expansão da MOVE para os mercados do Reino Unido,
Estados Unidos, BENELUX e Alemanha. Com os
investimentos traçados é objetivo da empresa atingir no
pós-projeto um índice de exportações de 80% do volume
de negócios.
BBS eMarkets - Capacitação e qualificação da Beyond Blue
Services para aumento das exportações em territórios
africanos e prospetar novos mercados externos através do
desenvolvimento de novos modelos empresariais
integrados e em práticas digitais de comércio internacional.
A Descontel é uma empresa especializada em TIC que
oferece serviços de consultoria,desenvolvimento de
aplicações e manutenção de sistemas.Empresa com 100%
Capital Português,é a única empresa Portuguesa certificada
como "SWIFT Ready Solutions" e pretende expandir-se para
África,Ásia e América do Sul.
A Offwear pretende melhorar e intensificar o seu processo
de internacionalização, principalmente pela via do ecommerce. Para tal irá investir na contratação de recursos
humanos qualificados, na prospecção de mercado
internacional, bem como uma forte aposta no marketing
digital.
A New Tempovip é uma empresa associado ao turismo, que
se foca na criação de pacotes turísticos 100%
personalizados, destinados aos mercados externos.
Pretende com o projeto fomentar o seu crescimento nos
mercados externos, esperando alcançar no pós-projeto
uma taxa de exportações de 100%.
Projeto de internacionalização promovido pela empresa
webDisplay Consulting, Lda., visando diversificar mercados
geográficos e clientes, com produtos e serviços de IT
(Information Technology) de elevado valor acrescentado e
inovadores na área da ?inteligência sobre os dados de
negócio empresariais?
Criar condições para captar turistas players de negócio no
Turismo de Saúde indo de encontro com os objetivos
definidos este ano pelo Governo e apresentados pela
Secretária de Estado do Turismo Ana Mendes Godinho que
traçou o objetivo de tornar Portugal o destino turístico
mais acessível do mundo

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

175 202,50

404 871,25

544 500,00

534 900,94

383 202,50

176 395,00

142 400,00

364 858,75

808 784,64

644 647,50

678 925,00

261 660,00

239 822,50

128 632,50

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-02-0752FEDER-042089

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

02

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a Competitividade
das PME

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos DATAMÉDICA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CONSULTORIA
internacionalização.
LDA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

INVESTIGAÇÃO
E
CIENTÍFICA, UNIPESSOAL, Datamedica Internacionalização

O presente projeto de internacionalização visa alargar a
prestação dos serviços da Datamedica para os mercados de
Cabo Verde, Bolivia, Guiné-Bissau Angola e Moçambique.

LISBOA-02-0752FEDER-042099

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
Reforço do posicionamento da marca nos mercados
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à WORLDIT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA internacionais em que já atua e entrada em novos
internacionalização.
mercados

LISBOA-02-0752FEDER-042101

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MÁRIO MIGUEL , UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-042125

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
FEERICA-FABRICA DE EQUIPAMENTOS PARA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização da FEERICA
SEGURANÇA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL, S. A.
internacionalização.

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BAMSC, LDA
internacionalização.

A LisbonRyder é uma empresa do setor turístico que
pretende expandir os seus serviços para mercados
internacionais, pelo que delineou um plano de
internacionalização, com a pretensão de abordagem
a um

Reforço da capacidade exportadora da Mário Miguel Unipessoal, Lda

LISBOA-02-0752FEDER-042157

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-042169

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CHOCOLATES EXCELSIOR LDA
internacionalização.

Estratégia
coesa
de
implementação
internacionalização da Chocolates Excelsior.

LISBOA-02-0752FEDER-042198

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PAPERSOFT, S.A.
internacionalização.

Incrementar a Internacionalização para Crescer e
Rentabilizar!

LISBOA-02-0752FEDER-042240

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à WE KNOW YOU, LDA
internacionalização.

Sell and Interact in a diferent way: Plataforma de
Acompanhamento
ao
Cliente
para
a
Internacionalização da capacidade criativa, design e
produção da WKY

LISBOA-02-0752FEDER-042262

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ASPILUSA - ASPIRAÇÃO CENTRALIZADA LDA Aspilusa Internacional
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-042272

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-042273

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
TOURS FOR YOU - PASSEIOS TURÍSTICOS,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Tours For You em crescimento sustentável
UNIPESSOAL, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-042290

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
PORTUGALTRAILS - VIAGENS E TURISMO, Italy Trails um novo destino & novos segmentos alvo
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
UNIPESSOAL, LDA
da PT Trails e da Spain Trails
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-042316

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SPAMFLIX, LDA
internacionalização.

Spamflix

LISBOA-02-0752FEDER-042372

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à COMBINAÇÃO PURA, LDA
internacionalização.

ZUMUB - Promoção de Marcas Nacionais (ZUMUB e
FIRMFOODS) no mercado Global

122/698

da

Diversificação de mercados geográficos e de
segmentos de mercado, posicionando a marca JSL e o
seu enquadramento comercial no mercado global
(internacional)

A World IT, PME de base tecnológica, pretende promover a
sua presença nos mercados internacionais, aumentando
vendas globais e exportações, tendo por base as
plataformas AZAPP e Descubra, produtos próprios e únicos
com implicações em termos de: comunicação,
estruturação, acessibilidades, e inclusão.
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano
de expansão da Mário para os mercados de Alemanha,
Espanha, França, Reino Unido e Estados Unidos. Com os
investimentos traçados é objetivo da empresa atingir no
pós-projeto um índice de exportações de 66% do volume
de negócios.
A FEERICA pretende consolidar a sua posição
internacional,com vista a reforçar a sua credibilidade como
empresa de referência no sector de segurança
bancária.Player reconhecido entre os pares com o
SMARTSTAIN,pretende tornar-se líder em novos produtos
de desenvolvimento interno,como a PERLA e a META
Reforço
da
capacitação
empresarial
para
a
internacionalização, via novos canais de atração de turistas,
através de projeto de promoção, inovação na divulgação
em feiras internacionais, prospeção de mercados,
campanhas de marketing e da adoção do comércio
eletrónico para incremento do mercado global.
Na continuidade do aumento de capacidade produtiva da
Chocolates Excelsior, pretende-se expandir a sua posição
em mercados externos pelo investimento em ações de
internacionalização:
inovação
de
marketing
e
organizacional.
Incremento da comercialização internacional de soluções
informáticas de automatização e gestão de faturas (Invoice
Headers e Table Line Itens) pela recolha automática de
dados e de serviços de captura de dados para venda de
produtos/serviços, contratos com recolha de KYC e
validações biométricas.
O projeto visa o aumento de valor do serviço prestado pela
WKY, através da disponibilização aos seus clientes de uma
Plataforma de desmaterialização e personalização da
relação com os clientes, mitigando eventuais barreiras de
comunicação. O aumento de satisfação incrementará as
vendas.
A ASPILUSA - ASPIRAÇÃO CENTRALIZADA, LDA.pretende
reforçar a sua competitividade no mercado internacional
de distribuição de Aspiração central, reforçando a sua
posição no mercados onde já marça presença e abrindo a
possibilidade de entrar em novos mercados.
Projeto de internacionalização promovido pela JSL ?
Material Eléctrico, S.A. visando a diversificação de
mercados geográficos e de segmentos de mercado,
posicionando a marca JSL e o seu enquadramento
comercial como um player industrial fornecedor one-stopshop de produtos elétricos de baixa tensão
O projeto de internacionalização TOURS FOR YOU em
crescimento sustentável corresponde à ambição de escala
para o quadriénio 2018/2021. Pretende-se uma maior
consolidação dos mercados através de uma nova estratégia
de promoção da oferta segmentada de serviços turísticos
de luxo em Portugal.
O presente projeto visa a exploração de um novo país,
Itália, que é por excelência, um destino turístico, através de
uma nova marca a Italy Trails.
Bem como, vai alargar / aprofundar a presença das marcas
Portugal Trails e Spain Trails com a exploração de novos
segmentos de mercado.
A Spamflix é uma plataforma de video-on-demand de
conteúdos cinematográficos autorais, numa linha editorial
fortemente procurada, mas ainda de difícil acesso à
comunidade internacional. O projeto envolve a
internacionalização da marca nos canais mais relevantes
para a sua expansão e consolidação.
A ZUMUB pretende divulgar novas linhas de produtos
«superfoods» por si desenvolvidos e em parceria com
entidades de I&I, contribuindo para a sua expansão
internacional, adequando-se às exigências dos clientes B2C e B2B - e perspetivando elevar-se a um patamar de
referência a nível global.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
337 961,00

178 150,00

338 062,50

424 275,00

385 950,00

233 602,50

925 750,00

96 718,58

255 695,00

226 953,80

293 725,00

723 434,24

125 387,50

1 427 207,50

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à VALLE DE SINTRA, LDA
internacionalização.

Reforço da Internacionalização da Casa do Valle

Resumo | Summary

LISBOA-02-0752FEDER-042377

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-042397

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CW - COMPORTA WINES, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Global Export CW

LISBOA-02-0752FEDER-042402

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à YDIGITAL MEDIA, S.A.
internacionalização.

Ydworld

LISBOA-02-0752FEDER-042404

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ATÉ AO FIM DO MUNDO - IMAGENS E Conquista de novos mercados da Até ao fim do
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
COMUNICAÇÃO LDA
mundo
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-042420

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à JOSÉ MARIA DA FONSECA VINHOS S.A.
internacionalização.

JMF 2020: Modernização na comunicação e Inovação
na produção

LISBOA-02-0752FEDER-042433

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PERFORMANCE SALES, LDA
internacionalização.

PERFORMANCE SALES - uma nova etapa de
internacionalização

LISBOA-02-0752FEDER-042458

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à T+P, LDA.
internacionalização.

MOON2AFRICA

LISBOA-02-0752FEDER-042461

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FONTE DE VALORES, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Alexandra Matias
Internacionalização

LISBOA-02-0752FEDER-042469

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MAKING ART HAPPEN, LDA
internacionalização.

Expansão da Contemporânea magazine no mercado
externo

LISBOA-02-0752FEDER-042476

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ABREU & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE Reposicionamento e reforço da internacionalização
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ADVOGADOS, SP, RL
da Abreu Advogados
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-042479

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

Intensificação da Internacionalização, com aumento
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
VOICEINTERACTION - TECNOLOGIAS DE de quota nos EUA e com diversificação de mercados
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
PROCESSAMENTO DA FALA S.A.
geográficos e segmentos; angariação de Parceiros
internacionalização.
Comerciais Internacionais.

LISBOA-02-0752FEDER-042492

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
CABCONSULT - CONSULTADORIA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
GESTÃO E CONTABILIDADE LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-042510

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GBSN RESEARCH, LDA
internacionalização.

Promoção da GBSN Research e projeção de
tecnologias portuguesas inovadoras em mercados
globais.

LISBOA-02-0752FEDER-042511

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FABSTART - FÁBRICA DE STARTUPS, S.A.
internacionalização.

Redimensionamento da actuação em mercados
internacionais

LISBOA-02-0752FEDER-042514

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FDS BEAUTY CONSULTING LDA
internacionalização.

FDS - Beauty Consulting Worldwide

LISBOA-02-0752FEDER-042796

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
DZINECO - ARQUITECTURA E DESIGN DE Expansão internacional - Diversificação da DZINE &
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INTERIORES LDA
CO e internacionalização da marca SABE
internacionalização.
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DE

Jewelry

?

Segmentação

e

Inter Cab Consult

A Casa do Valle pretende com a implementação do projeto
de internacionalização reforçar a sua presença nos
mercados externos, com o principal objetivo de atrair
turistas na época baixa, bem como divulgar os seus serviços
e a região de Sintra junto dos mercados externos.
A Comporta Wines irá realizar este projeto de
internacionalização com o objetivo de incorporar
ferramentas inovadoras para explorar novos países
estratégicos, bem como consolidar outros já explorados,
numa ótica de crescer no mercado global e mitigar
dependências de economias tradicionais.
A YDIGITAL pretende reforçar a sua presença internacional,
apostando na diversificação através do desenvolvimento de
parcerias e do crescimento orgânico através da promoção
de soluções que visem o mercado de mobile advertising e
mobile
marketing
server,
potenciando
novas
oportunidades.
O projeto "Conquista de novos mercados" da Até ao fim do
mundo visa expandir o âmbito geográfico da atuação da
empresa por via da aposta em diversas ações de prospeção
e promoção internacional e pelo reforço da sua área
comercial.
Apoio à internacionalização e reforço na competitividade
do negócio da JMF, com o objectivo de aumentar o seu
volume de negócios e melhorar a notoriedade dos vinhos
portugueses em mercados como o Canadá, Brasil, EUA,
Suécia. Melhorar e modernizar a comunicação e promoção
das nossas marcas.
A PERFORMANCE SALES almeja incrementar a sua presença
no mercado internacional. Para tal, propõe um conjunto de
ações de prospeção e de presença nos seus mercados-alvo,
presença na web (internacionalização digital), promoção
internacional, entre outras.
O projeto MOON2AFRICA da empresa T+P LDA visa
intensificar a presença da empresa nos mercados de Angola
e Moçambique através da execução de ações de prospeção
internacional e do reforço das competências comerciais
internas.
Expansão e exploração de mercados internacionais pela
empresa, através de um posicionamento high-end da nova
marca a implementar.
O projeto visa a internacionalização da "Contemporânea
magazine" com vista ao reconhecimento como plataforma
de referência a nível internacional pela excelência de
conteúdos e inovação, contribuindo para a promoção
internacional da produção artística contemporânea
portuguesa.
Com este projeto, a Abreu Advogados pretende diversificar
mais a sua atividade internacional, reforçando as vendas
nos mercados em que está presente, e entrar em novos
mercados. Desta forma, pretende reunir um maior número
de clientes internacionais e reduzir a dependência do
mercado nacional.
Intensificação da internacionalização da VoiceInteraction,
com diversificação de mercados geográficos e de
segmentos de mercado, e implementação de estratégias de
promoção digital e e-commerce.
A CabConsult é uma empresa de consultoria e serviços
contabilísticos que, com o presente projeto pretende
internacionalizar a empresa e os seus serviços para os
mercados da França China, Macau e Japão.
A GBSN Research, empresa de tecnologia com atuação no
segmento de Data Analytics, desenvolveu ferramentas
inovadoras em Business Intelligence e gestão de parcerias
comerciais, as quais irá promover nos mercados externos.
A Fábrica de Startups pretende com este projecto
redimensionar a sua actuação a nível internacional,
tornando-se uma empresa de referência no domínio de
apoio ao empreendedorismo.
O projeto de internacionalização da FDS, FDS ? Beauty
Consulting Worldwide, consiste numa aposta estruturada
de promoção internacional dos seus produtos de marca
própria e dos seus serviços de consultoria técnica, para
criação de produto e de marcas.
Com o projeto proposto a DZINE & CO pretende
impulsionar uma nova área de negócio dedicada a uma
gama de mobiliário de marca própria orientada para os
segmentos altos e luxo fabricada e desenhada em Portugal,
pretendendo difundir a excelência dos produtos e serviços
que comercializa além-fronteiras.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

149 175,00

239 200,00

290 101,00

234 262,50

612 950,00

326 205,00

279 005,00

124 050,00

143 640,50

981 205,00

481 550,00

108 180,00

260 426,60

858 350,00

1 051 963,14

203 190,00
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03.02

LISBOA-02-0752FEDER-042882

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-042887

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-042926

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-042928

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-042955

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-042957

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-042978

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-042989

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-043034

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-043189

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-043195

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-043215

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-043226

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-043268

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

LISBOA-02-0752FEDER-043269

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Projeto que visa promover o aumento e a consolidação das
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos AIMMAP - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS Internacionalização do Metal - plano de ação global, exportações do setor metalúrgico e metalomecânico,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à METALÚRGICOS, METALOMECANICOS E no contexto de uma visão integrada da indústria através da participação coletiva em feiras e missões
internacionalização.
AFINS DE PORTUGAL
transformadora XI
internacionais, com uma forte aposta no marketing digital e
na business intelligence.
Este projeto visa então a entrada de um laboratório de
Anatomia Patológica nos mercados externos, através da
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ANA ISABEL BELO - LABORATÓRIO DE Entrada nos mercados internacionais alavancada na aposta em recursos físicos e, mais importante, digitais. A
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ANATOMIA PATOLÓGICA LDA
era Digital
empresa espera adquirir maior visibilidade e captar
internacionalização.
oportunidades de negócio, reduzindo
a dependência atual do mercado nacional.
A Tailorsignature pretende adquirir competitividade para
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
se internacionalizar para mercados em que possa crescer
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à TAILORSIGNATURE, UNIPESSOAL LDA
Internacionalização PT Signature
na quota de mercado através da disponibilização de
internacionalização.
serviços tailormade especializados para o setor MICE, como
é o caso de Espanha, França, Bélgica, Suíça e Brasil.
A Portugal Fresh pretende, com este projeto, fortalecer a
presença dos seus associados e das frutas, hortícolas e
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos PORTUGAL FRESH - ASSOCIAÇÃO PARA A
flores nacionais nos mercados externos, reforçando os
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PROMOÇÃO DAS FRUTAS, LEGUMES E Portugal Fresh - 2019/2020
laços comerciais das empresas com os seus clientes. O
internacionalização.
FLORES DE PORTUGAL
projeto assenta maioritariamente na presença em feiras
internacionais.
Com o projeto PRICKeT, a KOALA TECH pretende
desenvolver estratégias sólidas e integradas nas áreas de
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
PRICKeT - PRocesso de InternaCionalização Koala Transformação Digital e Organizacional que, incidindo em
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à KOALA TECH, LDA
Tech
fatores dinâmicos de competitividade, potenciem a sua
internacionalização.
entrada e promoção no Mercado Global das
Telecomunicações.
A InforTUCANO quer ser reconhecida no mercado, como a
empresa com as melhores soluções informáticas,
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
INFORTUCANO - SISTEMAS INFORMÁTICOS
desenvolvidas à medida das necessidades dos seus clientes.
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
InforTUCANO SI Internacional
LDA
Com este posicionamento pretende conquistar a sua
internacionalização.
posição no mercado global, através da satisfação e
fidelização dos seus serviços/produtos.
O presente projeto visa apoiar transversalmente o esforço
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
de presença internacional da Mediafone, produtora de
MEDIAFONE - MARKETING E PUBLICIDADE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização da Mediafone
conteúdos áudio e transcriações, por via da capacitação da
LDA
internacionalização.
empresa nos domínios inovação organizacional e de
marketing através das novas tecnologias.
A LIVE ELECTRIC TOURS pretende ser uma referência global
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
na mobilidade elétrica turística como uma forma disruptiva
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à WORKZEBRA, S.A.
LIVE ELECTRIC TOURS - Share Your Experience
e divertida de conhecer uma cidade, ao mesmo tempo que
internacionalização.
se partilha essa descoberta em direto com todos os amigos,
familiares e seguidores nas redes sociais.
O presente projeto visa reforçar a competitividade da PapaLéguas através de uma abordagem internacional,
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
PAPA-LÉGUAS - AGÊNCIA DE VIAGENS E
promovendo os destinos turísticos portugueses de
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
PAPA LÉGUAS GLOBAL
TURISMO LDA
aventura e ecoturismo. Neste sentido, pretende explorar
internacionalização.
novas oportunidades nos seguintes mercados: EUA, Japão,
França e Suécia.
A CITYGO pretende com o projeto apostar o seu
posicionamento nos mercados e segmentos-alvo,
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CITYGO, UNIPESSOAL LDA
Projeto de Internacionalização da CITYGO
internacional, através da conquista de novos mercados,
internacionalização.
reforçando o seu posicionamento competitivo e sua quota
de mercado.
O projeto tem como objetivo potenciar a EXTENSÃO DE
MERCADO da ALUTERM, através da sua nova marca
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
PAULO MADEIRA- ESTORES, ALUMINIOS E Expansão internacional da caixilharia certificada ARIEDAM, visando acrescentar valor no mercado
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
AUTOMATISMOS, LDA
made in Portugal
internacional pela qualidade, excelência e domínio técnico
internacionalização.
num setor determinante para a eficiência energética do
setor dos materiais de construção.
O investimento almeja a promoção internacional de uma
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
oferta focada no conceito global de Gay Urban Resort.
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à LX21, S.A.
Internacionalização The Late Birds
Projecto com forte impacto local pela atracção de turistas
internacionalização.
com forte poder de compra.
O VALVERDE Hotel vai aprofundar a sua presença em
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
mercados internacionais do segmento de de mercado
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à VILLA AVENIDA HOTEL, S.A.
Internacionalização Valverde Hotel
médio-alto e alto, promovendo a excelência de um dos
internacionalização.
melhores hotéis de luxo nacionais e o turismo de Lisboa e
de Portugal.
A FRAGMENTOS pretende com o projeto apostar e reforçar
o seu posicionamento nos mercados e segmentos-alvo,
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
FRAGMENTOS DE
ARQUITECTURA
alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Projeto de Internacionalização da FRAGMENTOS
ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de
internacionalização.
novos mercados, reforçando o seu posicionamento
competitivo e sua quota de mercado.
Ao longo da sua existência afirmou-se como uma empresa
de referência na área da perfumaria e cosmética, operando
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
OSD - Uma aposta na internacionalização em Ponto essencialmente dentro do Ponto de Venda e tem como
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ORIGINAL SPOT DESIGN LDA
de Venda
missão responder a todas as necessidades inerentes a
internacionalização.
convivência de todos os intervenientes do PV, Lojista,
Marca e Consumidor.
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Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

39 551,05

171 100,00

167 528,40

79 965,80

166 860,62

84 851,25

215 700,00

605 705,00

209 315,00

276 517,20

177 064,00

408 905,00

676 355,00

163 500,00

187 400,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
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Este projeto surge no sentido de espoletar a atividade
exportadora da 262 em mercados promissores (Espanha,
Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e China), através de
262, LDA
262 Global
investimentos em Marketing Inbound e Outbound e em
Ferramentas de suporte à estratégia internacional/de
marketing definida.
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano
de expansão da Wireframe para os mercados de Estados
WIREFRAME, LDA
Expansão Internacional Wireframe
Unidos, Canadá e Brasil. Com os investimentos traçados é
objetivo da empresa atingir no pós-projeto um índice de
exportações de 64% do volume de negócios.
A ESTILISSIMO irá realizar este projeto de
internacionalização com o objetivo de incorporar
ferramentas inovadoras para explorar novos países
ESTILISSIMO, LDA
Globalização da ESTILISSIMO
estratégicos (Alemanha, Reino Unido, Brasil, Holanda,
Escócia e Irlanda), numa ótica de crescer no mercado global
com a excelência dos seus produtos.
Dotar a Go4Mobility de novas ferramentas organizacionais
e de marketing, assegurando a sua competitividade
GO4MOBILITY - TECNOLOGIA E SERVIÇOS Reforço e penetração da presença da GO4MOBILITY internacional, pelo reforço da sua notoriedade em
PARA A MOBILIDADE LDA
nos mercados externos
Moçambique, Espanha, Itália, Reino Unido, Países Baixos e
EUA, e penetração em novos mercados (Dubai; Qatar;
Angola).
A DUAL UP prima pela qualidade do seu serviço e aposta
claramente na inovação e na diferenciação. A empresa
entende que este é o momento certo para dar um passo
DUAL UP CONSULTING, UNIPESSOAL LDA
DUAL UP - abordagem integrada a mercados externos
em frente e alterar o paradigma da sua atividade e, por
isso, o seu principal objetivo consiste na expansão para
mercados internacionais.
O presente projeto pretende iniciar a exportação de
soluções referentes a cartoes de fidelização para
pagamentos automaticos, nomeadamente abastecimento
GREATEST DISTANCE, LDA
Greatest Distance - Internacionalização
veículos. Dessa forma, serão realizadas ações de promoção
internacional com objetivo de alcançar uma taxa de
exportação de cerca de 32%.

LISBOA-02-0752FEDER-043277

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043278

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043292

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043302

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043317

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043346

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043348

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FRACTAL MIND, LDA
internacionalização.

Internacionalização - Fractal Mind

LISBOA-02-0752FEDER-043357

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CANTÊ LISBOA, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043358

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
JUNQUEIRO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
DESPORTIVAS LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043381

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à EXPANDOPTIMISM, LDA
internacionalização.

Fomentar a internacionalização de PME

LISBOA-02-0752FEDER-043391

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à APCM, ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
internacionalização.

Arquitetura & Design Nacional pelo Mundo

LISBOA-02-0752FEDER-043398

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à TEK BOX - WATER ENGINEERING, LDA
internacionalização.

Projeto de Internacionalização TEKBOX

LISBOA-02-0752FEDER-043400

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MANUEL & CARDOSO LDA
internacionalização.

Manuel & Cardoso - Pedras Naturais e Compostos:
Conquista de novos mercados internacionais
atendendo a Estratégias de Marketing Internacional

LISBOA-02-0752FEDER-043407

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos DOCUMÁTICA
SISTEMAS
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PROCESSAMENTO
DE
MEIOS
internacionalização.
PAGAMENTO E IMAGEM, LIMITADA

125/698

Resumo | Summary

Internacionalização de swimwear português de alta
qualidade para mercados exigentes, com aposta no
digital

TENIS-ACTIVIDADES

CARCAVELOS-TÉNIS&PADEL Internacional

DE
DE DocI2021

A Fractal Mind dedica-se à implementação de serviços de
consultoria informática, na área da Gamification, tendo
como objetivo a internacionalização da sua atividade, no
sentido de alcançar um rácio de exportações acima de 30%.
O projeto tem em vista criar os alicerces para uma marca
de fatos de banho de alta qualidade se conseguir
internacionalizar, com investimentos em promoção e
prospeção de mercado. Europa e EUA são os alvos, com
uma aposta na componente digital, incluindo
investimentos direcionados para o ecommerce.
O CARCAVELOS-TÉNIS&PADEL pretende abrir novos canais
de exportação e iniciar o seu percurso de
internacionalização, por via da aposta na promoção
internacional e online dos seus serviços em 3 novos
mercados.
O presente projeto de investimento está focado na
prossecução dos objetivos definidos para aumentar a
competitividade e rentabilidade da empresa por meio da
internacionalização e aumento da notoriedade externa da
marca, que serão obtidos através do acréscimo de vendas.
O projeto apresentado visa a internacionalização da
empresa APCM, ARQUITECTOS E ASSOCIADOS, LDA,
promovendo a sua prestação de serviços de elevada
qualidade na área da arquitetura e design, serviços estes,
que darão à empresa a notoriedade e divulgação, que esta
pretende alcançar.
O promotor com o presente projeto visa a realização de um
conjunto de ações complementares (presença em feiras,
aquisição de estudos de mercado, serviços de marketing
estratégico e operacional, e-commerce, CRM, contratação
de RH?S, entre outros, com vista a aumentar o seu nivel de
exportações.
O projeto "Manuel & Cardoso - Pedras Naturais e
Compostos: Conquista de novos mercados internacionais"
tem como objetivo primordial o alargamento da sua base
exportadora a nível de novos mercados e a incrementação
do volume das vendas internacionais para os países com
relações já estabelecidas.
Projecto de Internacional para Novos Mercados com Novos
Produtos tendo em vista uma actuação activa e
diferenciadora nos mercados externos, baseada num novo
modelo de negócio (SaaS), âmbito geográfico natural para o
desenvolvimento sustentado da empresa

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

346 790,00

453 552,50

229 135,00

648 810,00

247 150,00

775 202,50

172 225,98

169 113,00

79 271,01

109 952,50

249 502,50

221 762,76

62 846,25

404 845,00
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LISBOA-02-0752FEDER-043408

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0752FEDER-043454

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à IN TOTUM LDA
internacionalização.

Eventos e turismo de negócios: a Intotum no mundo

LISBOA-02-0752FEDER-043470

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à WEGENBLOCK, LDA
internacionalização.

Globalização de soluções Blockchain e DLT Focadas
no Negócio

LISBOA-02-0752FEDER-043481

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SNOWPASS, LDA
internacionalização.

Serviços de Snow, com Pass Internacional

LISBOA-02-0752FEDER-043495

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à EAGROOP, LDA
internacionalização.

Agroop, tecnologia global para monitorização de
culturas.

LISBOA-02-0752FEDER-043523

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CERVEJA INDEPENDENTE MUSA, LDA
internacionalização.

Projecto de Internacionalização Cerveja Musa

LISBOA-02-0752FEDER-043536

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
RELIANT COMMUNICATIONS & IT SERVICES,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Internacionalização da Reliant
LDA
internacionalização.

270 473,75

LISBOA-02-0752FEDER-043551

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
SERVISTEEL - SOLUÇÕES
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ENGENHARIA, LDA
internacionalização.

129 429,40

LISBOA-02-0752FEDER-043565

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FILEDOC - SOFTWARE, LDA
internacionalização.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à YOUWORLD, LDA
internacionalização.

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Ampersand
internacionalização

A Ampersand pretende ganhar reputação e credibilidade,
crescer no mercado nacional e entrar nos mercados
externos estrategicamente selecionados, através da
implementação de um plano de promoção, comunicação e
prospeção internacional.
Pretende internacionalizar a atividade nas áreas de
organização e gestão de eventos, formação e consultoria,
no setor público e privado, concentrando-se em países da
CPLP, tendo já consolidado a sua presença em Cabo Verde
e apostando agora em 3 novos mercados: Angola, Senegal
e Timor Leste.
A WEGENBLOCK, LDA apresenta-se como um núcleo de
investigação e conhecimento criado em Portugal sobre a
consultoria, evangelização e implementação de sistemas de
Blockchain e Distributed Ledger que por definição operam
num mercado global.
A SNOWPASS, LDA, candidata-se ao sistema de incentivos
com o objetivo de iniciar o seu processo de
internacionalização, através da presença nos mercados
internacionais, apostando em novos clientes e parceiros
nos mercados considerados estratégicos para o
crescimento da empresa.
A Agroop apresenta-se como um centro internacional de
conhecimento e desenvolve soluções tecnológicas para o
setor agrícola, nomeadamente dentro do espectro da
chamada ?Agricultura de Precisão?. Todas as soluções
desenvolvidas
apresentam
grande
potencial
de
escalabilidade e são totalmente globais.

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-043583

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à AMPERSAND, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

TÉCNICAS

Mais

competitividade

Projecto de Internacionalização das cervejas artesanais da
Cerveja Independente Musa

A Reliant. pretende investir na expansão da sua activiade,
criando especial visibilidade e notoriedade nos mercados
internacionais, sendo o seu objectivo maior a aproximação
aos elos finais da sua cadeia de valor.
A Servisteel é uma sociedade dedicada ao desenvolvimento
de soluções técnicas de engenharia com estruturas em aço
E
Internacionalização da Servisteel
leve que fabrica, que pretende abordar os mercados
externos, tendo como objetivo alcançar um rácio de
exportações de 30% no pós-projeto.
Este projeto visa a Internacionalização da Filedoc, com
prospeção de novos mercados, nomeadamente o Europeu
INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA FILEDOC - (Reino Unido, Irlanda, Países Baixos e Suécia) e Norte
SOFTWARE, LDA
Americano (EUA), ampliação da sua rede de parceiros
internacional e a promoção da marca através de
campanhas online.

Projeto de Internacionalização da YouWorld

LISBOA-02-0752FEDER-043588

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GRANVINE, LDA
internacionalização.

Internacionalização da Plataforma Granvine

LISBOA-02-0752FEDER-043592

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PEPDATA, LDA
internacionalização.

Promoção da empresa nos mercados externos

LISBOA-02-0752FEDER-043598

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à AMT - CONSULTING, S.A.
internacionalização.

DREAMT

LISBOA-02-0752FEDER-043645

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à K-1-DIGITAL, LDA
internacionalização.

Keeping First - Expansão Internacional

LISBOA-02-0752FEDER-043651

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DECISION EYES, LDA
internacionalização.

WISIDON e-Health2021

126/698

e

A YouWorld é uma nova empresa que atua no setor da
formação, de forma inovadora e diferenciadora, na área de
desenvolvimento de soft skills. Pretende, com este projeto,
apresentar e divulgar a sua atividade através dos meios de
comunicação digitais, alcançando um mercado global.
A Granvine é uma plataforma de oferta de serviços e
produtos especializada no produto vinho. A sua mais valia
ao mercado reside no elevado know how dos seus
promotores e na oferta de uma das plataformas de
transação mais evoluídas e inovadoras no mercado
direcionadas para o mercado internacional.
A empresa Pepdata propõe-se com o presente projeto de
investimento a alavancar a sua atividade em mercados
internacionais, criando condições e competências de
marketing e de gestão organizacional.
A AMT apresenta uma estratégia de internacionalização
estruturada e continuada, focada em mercados externos de
grande potencial. Com especialização distintiva na área
cloud e com uma forte aposta no digital e no e-commerce,
a AMT pretende reforçar a sua visibilidade e
competitividade internacional.
O presente projeto representa o esforço comercial
internacional da Keeping First para fazer chegar os seus
produtos e serviços, extremamente inovadores, aos
mercados internacionais.
A aplicação WISEDON é uma software online que permite a
criação de modelos de avaliação de Tecnologias de Saúde à
luz da metodologia multicritério MACBETH, para suportar
decisões de investimento, de autorização ou de recolha de
preferências de pacientes por parte dos reguladores ou
fabricantes.

627 694,00

259 369,38

240 555,00

579 905,00

250 650,00

221 905,00

228 295,00

405 160,00

326 105,00

554 415,00

757 005,00

271 229,38

245 855,00
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
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Código do Eixo
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Priority Axis
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Código da Prioridade
de Investimento |
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Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043676

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043678

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043691

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043693

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043711

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043712

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043726

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043740

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à YELLOW PIXEL, LDA
internacionalização.

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Rumo à internacionalização

LISBOA-02-0752FEDER-043761

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
FABERTIME - INDUSTRIAS METALURGICAS,
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Projeto de Internacionalização da FABERTIME
LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043781

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GALERIA DE ARTE S. MAMEDE, LIMITADA
internacionalização.

Internacionalização Galeria São Mamede

LISBOA-02-0752FEDER-043807

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à KOLOVRAT, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

KOLOVRAT - rumo á internacionalização

LISBOA-02-0752FEDER-043811

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à AIR&D, LDA
internacionalização.

AIR&D nos mercados internacionais
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O projecto proposto em candidatura tem como objectivo
principal a criação de uma app e site responsivo permitindo
a maior acessibilidade possível dos clientes na hora de
ART BID OPTION, LDA
APP'ART
licitação de peças. A aposta em MKT digital internacional
será o motor para o aumento exponencial das vendas da
empresa.
A ENOINVEST visa realizar este projeto de
internacionalização com o objetivo de incorporar
ferramentas inovadoras para explorar novos países
ENOINVESTE GLOBAL, LDA
Damasceno Global
estratégicos bem como consolidar outros já explorados,
numa ótica de crescer no mercado global e mitigar
dependências de economias tradicionais.
A We Go Major é um estúdio de design focado em
produtos digitais que, após ter consolidado a sua presença
MAJORLAND LDA
We Go Major - International
no mercado nacional, quer alargar horizontes e
internacionalizar-se.
A LANÇA & ASSOCIADOS, é uma sociedade de advogados,
especializada nas áreas de Tax, Business e Wealth
LANÇA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE
Management, que pretende apostar na internacionalização
Lança, Legal Boutique em Mercados Internacionais
ADVOGADOS, SP, RL
dos seus serviços, apostando num conjunto de mercados
considerados relevantes, para o crescimento sustentado do
seu negócio.
A ID TRAINING pretende reforçar a sua capacidade para
internacionalizar os seus serviços, através de um plano
alargado de ações de promoção e presença em mercados
IDENTITY & DIVERSITY - TRAINING LDA
ID TOUR
externos e numa aposta estratégica digital alinhada com a
consolidação de um serviço inovador, de modo a potenciar
negócio internacional.
Capacitação
inicial
em
fatores
dinâmicos
de
competitividade de projeto turístico nascente, que se foca
Portugal goes east - exploração do valor na criação diferenciadas e inovadora de pacotes turísticos
GREAT GALAXY TRAVEL, UNIPESSOAL LDA
acrescentado do turismo do leste
exclusivos e à medida junto de públicos de elevado
potencial predominantemente do mercado de leste
europeu
Promoção internacional do produto Global Tax Update, que
garantirá o acompanhamento e análise de normas e
regulamentos em países com molduras legais e fiscais
GTU LEGAL RESEARCH COMPANY, S.A.
Internacionalização da GTU
complexas, permitindo que os players do setor Oil&Gas se
mantenham compliance com as jurisdições onde têm
operação.
O projeto Fid-Elite Portugal ReLocation visa divulgar
internacionalmente serviços de consultoria direcionados
Fid-Elite Portugal ReLocation - Consultoria distintiva para o Investimento Directo Estrangeiro em Portugal e para
FID-ELITE, UNIPESSOAL LDA
no mercado Internacional
a realocação e residência permanente de freelancers,
colaboradores autónomos, empreendedores e investidores
internacionais.
Executar um criterioso e ambicioso Plano de
Internacionalização de forma a aumentar a notoriedade
INTERNACIONALIZAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS
PEPIGON - RÓTULOS E EMBALAGENS LDA
nacional e internacional da empresa e dos seus inovadores
DA PEPIGON
produtos , para atingir no ano pós-projeto a quota de 16%
de exportação DIRETA para 7 Países.

LISBOA-02-0752FEDER-043660

LISBOA-02-0752FEDER-043747

Nome da Operação | Operation Name

A OLGA STUDIO almeja internacionalizar-se. Para tal, define
um plano completo e estruturado de ações, que inclui
viagens de prospeção, mentoring, marketing internacional,
campanhas digitais, entre outras. Este plano conduzirá à
conquista de novos clientes, em novos mercados.
A FABERTIME pretende com o projeto apostar e a reforçar
o seu posicionamento nos mercados e segmentos-alvo,
alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de
novos mercados, reforçando o seu posicionamento
competitivo e sua quota de mercado.
O projeto Internacionalização Galeria São Mamede
pretender dotar a Galeria de Arte S. Mamede de
ferramentas capazes de abordar os mercados
internacionais com sucesso.
No projeto KOLOVRAT - rumo á internacionalização, a
empresa pretende dar a conhecer ao Mundo o trabalho
que desenvolve no setor da moda, apresentando peças
irreverentes, para clientes experientes que procuram um
produto diferenciador e único, com toque de elegância
O plano de internacionalização que aqui se apresenta
representa
o
primeiro
grande
esforço
de
internacionalização da AIR&D. Este plano está sustentado
em investimentos na presença digital da empresa, no
contato direto com potenciais clientes e no reforço das
competências internas.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

353 120,00

235 485,00

200 843,12

104 379,00

61 268,36

148 990,00

802 955,00

187 302,50

194 500,00

84 580,00

244 605,00

174 845,00

124 654,50

454 552,50
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Este projeto da Bee Ineditus criará as condições ideais de
expansão da marca Bee Child para mercados internacionais
e promover o vestuário de excelência que se fabrica em
BEEINEDITUS, LDA
Internacionalização da marca Bee Child
Portugal. Além da internacionalização a Bee Ineditus, com
este projeto, irá promover ainda mais a produção ecosustentável.
A Clareira D`Ideias pretende com o presente projeto,
CLAREIRA D'IDEIAS, CONSULTADORIA E
Inter Clareira Ideias
internacionalizar a empresa e os seus serviços nos
GESTÃO DE NEGÓCIOS, UNIPESSOAL LDA
mercados africanos de Marrocos, Senegal, Congo e Niger.
O projeto visa o reforço da capacitação da OPCO para a
Internacionalização e para o aumento da exportação,
Entrada em novos mercados internacionais,
através de um novo modelo empresarial assente numa
RH OPCO ACADEMIA, LDA
introdução de novas práticas comerciais nas relações
estratégia de competitividade e qualificação, orientada
externas.
para o mercado externo, contribuindo para a criação de
emprego e a geração de riqueza.
Este projeto visa a conquista de novos sucessos no
mercado internacional, através da angariação de novos
clientes e mercados. Para tal, a GSTEP define um plano de
GIANTSTEP, LDA
GSTEP - novas conquistas no mercado internacional
internacionalização com várias ações de prospeção e
presença nos mercados-alvo, marketing internacional,
campanhas digitais, entre outros

LISBOA-02-0752FEDER-043817

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043822

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043840

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043844

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043845

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PASSIO - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA Projeto de Internacionalização da Passio
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-043886

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SOCIEDADE AVANÇO, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-044012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
Projeto Conjunto de Internacionalização de Empresas
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à EMPRESAS
METALÚRGICAS
E
Metalúrgicas Eletromecânicas - 2019/2020
internacionalização.
ELECTROMECÂNICAS

LISBOA-02-0752FEDER-045133

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA
DOS
Programa de Internacionalização do Cluster do
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à INDUSTRIAIS DE CALÇADO,COMPONENTES E
Calçado - 2020
internacionalização.
ARTIGOS DE PELE E SEUS SUCEDANEOS

LISBOA-02-0752FEDER-045136

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP- PME Connect 2
internacionalização.
CCI)

LISBOA-02-0752FEDER-045145

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CAMARA DE COMERCIO LUSO-BRITANICA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-045147

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos SELECTIVA
MODA-ASSOCIAÇÃO
DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PROMOÇÃO DE SALÕES INTERNACIONAIS FROM PORTUGAL 2020
internacionalização.
DE MODA

LISBOA-02-0752FEDER-045148

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

PortugalFoods
Projeto
Conjunto
de
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos ASSOCIAÇÃO INTEGRALAR - INTERVENÇÃO
Internacionalização do setor agroalimentar: reforço
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DE EXCELÊNCIA NO SECTOR AGROda aposta em novos mercados e em novas formas de
internacionalização.
ALIMENTAR
abordagem

LISBOA-02-0752FEDER-045164

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
INTER
WOOD&FURNITURE
2020-2021:
ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INTERNACIONALIZAÇÃO
SUSTENTADA
DAS
E MOBILIÁRIO DE PORTUGAL
internacionalização.
EMPRESAS DA FILEIRA DA MADEIRA E MOBILIÁRIO

LISBOA-02-0752FEDER-045167

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Clube Portugal Exportador
FCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-045169

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ASSOCIAÇÃO
DE
OURIVESARIA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
RELOJOARIA DE PORTUGAL
internacionalização.
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Avanço 2019-2021: Plano estratégico de expansão,
promoção e valorização.

BOOST Portugal

E

Portuguese Jewellery in a Global Show

Projeto de internacionalização da PASSIO, com introdução
dos seus serviços nos mercados externos.
Reforço
da
capacitação
empresarial
para
a
internacionalização através da aposta em fatores imateriais
de competitividade, com vista a potenciar a sua base e
capacidade exportadora e viabilizar a prossecução da
estratégia definida de promoção, inovação, diferenciação e
conquista de novos mercados.
O projeto visa reforçar a internacionalização do tecido
empresarial do setor metalúrgico e eletromecânico,
aumentando a sua base e capacidade exportadora, através
da prospeção de novos mercados, consolidação dos
mercados europeus e da divulgação internacional das PME
com perfil exportador
O Programa de Internacionalização do Cluster do Calçado e
Moda para 2020 conjuga o apoio à presença nas principais
feiras internacionais da indústria com um conjunto
diversificado de ações de promoção e marketing
internacional, mobilizando mais de centena e meia de
empresas.
Projeto de internacionalização de PME através de ações de
capacitação e de ação concreta nas regiões de Portugal e
nos mercados internacionais selecionados, com base em
parcerias parcerias estratégicas ativas entre grandes
empresas, PME e Instituições nacionais e internacionais.
O projeto ?BOOST Portugal?, promovido pela British
Chamber of Commerce in Portugal (BPCC)
tem como objectivo promover a penetração das empresas
portuguesas no mercado britânico, em sectores de
oportunidade (período do Brexit), tais como agrolimentar e
bebidas, decoração, moda, design e TI?s.
O From Portugal apresenta um conjunto integrado de
atividades para a promoção da capacitação das empresas
da ITV nacional para a nternacionalização, no sentido do
aumento das exportações, nomeadamente através da
participação em certames de referência e ações de reforço
da notorieadade nacional.
Promovido pela PortugalFoods, este projeto visa
proporcionar ao setor agroalimentar nacional o acesso a
mercados diversos e relevantes através da implementação,
num conjunto de empresas, de um plano de ações de
internacionalização, incrementando a competitividade e
base exportadora do setor.
O
projeto
INTER
WOOD&FURNITURE
visa
o
desenvolvimento e reforço das capacidades exportadoras
das PME da fileira de madeira e mobiliário, conduzindo ao
incremento do número de empresas exportadoras e à
diversificação dos mercados destino. Visa ainda promover a
visibilidade internacional das empresas.
O CLUBE PORTUGAL EXPORTADOR é composto por um
plano de promoção externa a realizar em 2020, incluído
numa estratégia dirigida a um conjunto de PME nacionais
que partilham o mesmo perfil exportador abrangendo
feiras internacionais e missões inversas.
?Portuguese Jewellery: A Global Show? pretende alavancar
a internacionalização e a atualização do setor para o século
XXI. Dinamizar a presença internacional e reforçar a
capacitação das empresas para o acesso aos mercados
internacionais, para a digitalização e a responsabilidade
social e ambiental.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

426 017,50

382 080,00

245 597,24

349 705,00

425 121,26

189 152,50

66 249,22

102 442,39

250 445,63

8 840,19

96 020,10

65 376,21

72 152,94

97 657,94

121 268,00
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LISBOA-02-0752FEDER-046563

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
Universities Portugal - Connecting Knowledge
LISBOA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-046565

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA INDÚSTRIA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
PORTUGAL CLINICAL TRIALS
FARMACÊUTICA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-046568

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ASSOCIAÇÃO MODALISBOA
internacionalização.

ModaLisboa Internacional

LISBOA-02-0752FEDER-047285

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MAILSPIKE - TECHNOLOGIES, LDA
internacionalização.

Estratégia Digital Mailspike

LISBOA-02-0752FEDER-047407

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à THE ART OF TASTING PORTUGAL, LDA
internacionalização.

The Art of Tasting Portugal

LISBOA-02-0752FEDER-047601

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à NEW PET IN TOWN, LDA
internacionalização.

Internacionalização da New Pet in Town

LISBOA-02-0752FEDER-047612

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
NOMAD CELEBRATION
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à COSTA & MESTRE - CONSULTORIA, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-047672

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

-

SOFTWARE,

Internacionalização Digital da TourScanner

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à WEBARTIS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-047758

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à VIRTUAL CROCODILE LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-047763

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CAR2U, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-047773

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à VAWLT TECHNOLOGIES, S.A.
internacionalização.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à HEEL TREAD, LDA
internacionalização.

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MAINDATA, LDA
internacionalização.

Modatta Marketing

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à KILFORD STUDIOS, LDA
internacionalização.

Kilfordstudio- digital

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0752FEDER-047820

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-047829

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

129/698

-Pretendemos que a "The Art of Tasting" coloque o país na
vanguarda gastronómica na linha da frente da inovação
nesta área a nível mundial. Acreditamos que a gastronomia
Portuguesa é um dos principais argumentos do país
enquanto destino turístico, com um posicionamento de
qualidade e diferenciação.
Com o projeto, a New Pet in Town pretende comercializar
produtos premium diferenciadores para melhorar o bemestar dos animais de companhia, que incluem produtos de
fabrico nacional (camas e tapetes personalizáveis), bem
como produtos de uma marca pet tech da qual é
representante exclusiva na Europa
A Nomad Celebration - Software Unipessoal Lda.,
responsável pelo motor de pesquisa e comparação de
preços de tours e atividades turísticas mais completo do
mercado (tourscanner.com), pretende solidificar o seu
processo de internacionalização digital.

A Webartis desenvolverá negócio na área do recrutamento
online, tendo como foco três mercados: Camarões, R.D.
Congo e Zâmbia. A internacionalização terá como base o
Projeto de Internacionalização da Webartis
investimento em plataformas de emprego, atraindo-se
tráfego através de múltiplas vertentes de campanhas de
marketing digital.
A EarlyBeep é uma app revolucionária na área de desporto,
lazer e estilo de vida cujo objetivo é aproximar pessoas com
EARLY BEEP - a marketplace for Sport, Leisure and interesses comuns, de forma saudável e positiva. Este
Health
aplicativo - semelhante ao Airbnb - permite que qualquer
pessoa crie, participe ou reserve atividades na sua área
geográfica.
A Car2U pretende, com o presente projeto, passar a
realizar a venda das suas prestações de serviços
exclusivamente através de comércio eletrónico, por
Projeto de Internacionalização - Car2U
intermédio de um conjunto de investimentos a nível
organizacional e de marketing, que permitem a expansão e
dinamização do seu negócio.
O projeto visa alavancar o negócio global da Vawlt, através
da divulgação da sua oferta nos canais digitais (online
Internacionalização da Vawlt por via da crescente
advertising) e do reforço das competências em marketing
digitalização e inserção da oferta nos canais digitais
digital e desenvolvimento de negócio online (comércio
eletrónico).

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Estratégia comum de promoção internacional das
Universidades da região de Lisboa, visando o reforço de
visibilidade das instituições e da sua oferta formativa,
captação de estudantes e crescimento das exportações de
serviços de educação, empreendedorismo, inovação e
capacitação do tecido empresarial
Capacitação e desenvolvimento de ferramenta informática
de promoção internacional para a atração e captação de
ensaios clínicos para serem realizados na Região de Lisboa /
Portugal usufruindo de toda a capacidade técnica, científica
e humana da fileira farmacêutica local
O projeto (MLI) visa potenciar o sucesso internacional das
PME ligadas ao negócio da Moda, promovendo em paralelo
a imagem da região de Lisboa enquanto destino turístico e
cultural e polo de Moda.

KOLOR KIDS - Loja online de referência no mercado de luxo
KOLOR KIDS - Loja online de referência no mercado
da moda infantil e lifestyle com uma seleção e curadoria de
de luxo da moda infantil e lifestyle com uma seleção
moda ética e sustentável de marcas com designs únicos e
e curadoria de moda ética e sustentável de marcas
intemporais com garantia de qualidade e satisfação do
com designs únicos e intemporais com garantia d
cliente assentes numa experiência de compra única.

LISBOA-02-0752FEDER-047681

LISBOA-02-0752FEDER-047815

Resumo | Summary

Heel Tread 10x

Heel Tread é uma marca de meias unissexo inspirada em
temas como carros, música ou arte. Tem a ambição de se
tornar uma marca de referência no mercado internacional,
através da expansão do e-commerce e consequentemente,
potenciar o crescimento da indústria têxtil nacional.
A MAINDATA, LDA apresenta-se como um núcleo de
investigação e conhecimento criado em Portugal sobre a
utilização das tecnologias mais avançadas para a gestão de
dados pessoais para efeitos de Marketing que por definição
operam num mercado global.
Capacitação
inicial
em
fatores
dinâmicos
de
competitividade digitais para a internacionalização, que se
focam na criação diferenciada e inovadora de serviços de
impressão Fine Art exclusivos e à medida, junto de públicos
de elevado potencial predominantemente em 4 mercado
europeus.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

656 111,59

577 643,85

893 757,00

283 705,00

257 201,75

253 540,00

383 452,75

88 657,50

556 055,00

289 350,00

151 813,75

183 805,00

899 290,50

612 505,00

69 025,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

LISBOA-02-0752FEDER-047859

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-047873

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0752FEDER-047874

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PLAY YOUR FUTURE, S.A.
internacionalização.

Play International

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ADMIRABLE PODIUM - LDA
internacionalização.

ESPORTZY

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CIRCUNLAND S.A.
internacionalização.

ClubeFashion.com Goes Global

LISBOA-02-0752FEDER-047876

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à GROWING POSSIBILITIES - UNIPESSOAL LDA Growing Possibilities GLOBAL
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-047878

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ZUG LIFE CONCEPT, LDA
internacionalização.

Internacionalizar Eattitude para os mercados de
Hong.Kong, Espanha, Itália e Bélgica

LISBOA-02-0752FEDER-047880

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à YESHOLISTIC, LDA
internacionalização.

Online exclusive search & book engine for curated
Holistic Offering - B2B & C

LISBOA-02-0752FEDER-047886

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MYBABYSITTER, LDA
internacionalização.

Internacionalização de plataforma Web de serviços
de recrutamento e gestão de serviços de NANNY

LISBOA-02-0752FEDER-047898

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
E.A.C.SANTOS
CONSULTORIA
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INVESTIMENTOS, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-047900

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à MUITAS PALAVRAS - DESIGN LDA
internacionalização.

MOR Design, um projeto de Portugal para o mundo
digital

LISBOA-02-0752FEDER-047903

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à LUMENLIX, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Internacionalização da marca Love PT 2020-2023

LISBOA-02-0752FEDER-047913

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à FARMEXP, LDA
internacionalização.

FARMEXP - Exportar Online

LISBOA-02-0752FEDER-047918

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à PWA ART CORPORATION, LDA
internacionalização.

ACG - Art Curator Grid

LISBOA-02-0752FEDER-047923

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ALPHABET FACTOR, LDA
internacionalização.

iNetPet ? desenvolvimento de tecnologia avançada
focada no bem-estar e saúde de mais de 600 milhões
de animais de estimação na América, Europa e Japão.

LISBOA-02-0752FEDER-047928

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à DRINK PLANNERS, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

Vinazzo

130/698

E

Vinha.Internationalization

Resumo | Summary
O projeto Play International projeta a AKTO, uma
plataforma digital meritocrática e de open-education, para
eLearning em desporto e eSports, através de um plano
estratégico que permite consolidar a sua presença digital e
potenciar o seu negócio internacional.
Este projeto permite dotar a eSportZY das ferramentas de
marketing digital necessárias ao desenvolvimento
internacional do seu negócio - portal exclusivamente
digital/online, de profissionalização dos jogos eletrónicos contribuindo diretamente para todos os stakeholders do
setor.
A Circunland atua no mercado do e-commerce como outlet
digital : ClubFashion.com, realizando a comercialização de
produtos de marca, de coleções anteriores nas categorias
de Moda&Beleza, Casa&Decor e Tecnologias
Tem por objetivo aumentar a escala de comercialização
através do alargamento de mercado
Este projeto contribuirá para o desenvolvimento
internacional do negócio da Growing Possibilities plataforma exclusivamente online de agilização e
transformação digital do negócio de pequenas óticas pretendendo alcançar uma I.E. de 95% (E.U.A, Reino Unido
e Canadá).
A Eattitude pretende aprofundar a sua vocação
exportadora, tanto para um mercado em que já tem
historial, Hong Kong, como para outras geografias em que
reconhece potencial de afirmação para os seus produtos ?
Espanha, França e Bélgica.
O projeto da YesHolistic está inserido na prioridade ECommerce e Transformação Digital, pretendendo
internacionalizar a sua plataforma de marketplace
inovadora nos principais mercados do setor de holística e
bem-estar e posicionar a empresa como um player
relevante neste setor
Internacionalização de plataforma digital dedicada aos
serviços de babysitting e NANNY no modelo de match e
operacionalização e negócio (serviços e pagamentos) entre
a procura (pais/educadores) e Oferta (nannies/babysitters
registados)
O projeto pretende internacionalizar a Vinha através de
uma abordagem concertada aos mercados internacionais
(Reino Unido, França, Alemanha, Polónia, Espanha,
Holanda), mediante a implementação de ferramentas de
marketing e organizacionais, tendo como foco a crescente
notoriedade da marca.
O projeto promovido pela MOR Design visa criar uma
plataforma online para comercialização à escala mundial de
produtos de design intemporais no estilo, de alta qualidade
e durabilidade e sustentáveis, desenvolvidos por criativos
nacionais e internacionais de renome e fabricados em
Portugal.
A Lumenlix pretende desenvolver a marca ?Love PT?, sob o
conceito ?slow fashion?, e comercializar em 6 países
europeus as suas roupas, exclusivamente via e-commerce,
investindo num design simples e materias sustentáveis
100% portugueses, gerando clientes e seguidores online
através de webmarketing.
O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento
de produtos farmacêuticos não sujeitos a receita médica e
de outros produtos cosméticos e a respetiva promoção e
comercialização, exclusivamente online, sob marcas
próprias, sobretudo para o mercado internacional.
O presente projeto visa reforçar a competitividade da PWA
através de uma abordagem internacional, promovendo o
setor da arte contemporânea através da interligação dos
seus intervenientes.
Neste sentido, pretende explorar os mercados de França,
EUA e Hong Kong.
iNetPet é uma plataforma revolucionária desenvolvida para
a indústria de animais de estimação cujo objetivo é integrar
todas as informações médicas, estéticas e educacionais do
animal. Esta app permite que todas as empresas
relacionadas com esta indústria possam trocar informações
em tempo real.
Marketplace de bebidas alcoólicas, focada em vinhos, de
venda directa entre o produtor, do mais comercial ao
artesenal, e o consumidor propondo-se também a ser um
guia na área do vinho, criando conteúdos desde o
enoturismo à consultadoria individualizada para todos os
amantes deste mundo.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

396 705,00

291 880,00

653 705,00

190 830,00

240 900,32

437 847,00

119 662,40

169 475,00

460 164,00

227 840,00

264 270,00

177 184,50

2 001 705,00

206 834,07

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021
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41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à STELLAXIUS, LDA
internacionalização.

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LISBOA-02-0752FEDER-048363

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0752FEDER-049318

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à UNUA GLOBAL, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
GRESILVA-METALÚRGICA INDUSTRIAL
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
ELECTRODOMÉSTICOS, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071029

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à ELECTRO-PORTUGAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071122

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
A. R. TRADIÇÃO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INTERIORES LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071128

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
QUICK
&
POSITIVE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
IMOBILIÁRIOS LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071141

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à INDIGO LEAP, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071149

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
IDEIAS COM PESO - COMUNICAÇÃO E
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
IMAGEM LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071179

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CERAMED COATINGS, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071181

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
IMPORT+ - REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INTERNACIONAL , UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071232

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à BISCAYNE RELOCATIONS, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071237

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CLEVERTI TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071268

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à UNIDADE INFINITA, PROJECTOS LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071281

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à TABLE & FUN, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071294

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CLIMBER REVENUE STRATEGY, S.A.
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071302

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

Nome da Operação | Operation Name

Diversificação das áreas de negócio, geografia e clientes
da através da qualificação de novos colaboradores e
investimento na área de marketing (nomeadamente a nível
do marketing digital).
O presente projeto fundamenta-se numa expansão
internacional da UNUA GLOBAL, intensificando as suas
UNUA Global: Internationalization
exportações e diversificando o seu modelo de negócio de
um modelo exclusivamente B2B2C para concomitância
entre o B2B2C e B2C.
O projeto tem como objetivo o reforço da capacitação
empresarial da GRESILVA® para a internacionalização, com
Plano de Expansão GRESILVA® 2020 - 2023
vista à promoção das suas exportações, através do
investimento num conjunto de atividades inovadoras em
marketing.
Assente num reforçar capacidade produtiva, que permite
ultrapassar prévio descurar IDI e colocação no mercado de
novos elétrodos, o projeto permite maior rentabilização do
Premium Welding Experience Worldwide
processo de exportação, potenciando crescente procura
por parte de mercados/segmentos de proximidade e mais
valor acrescentado.
A AR Tradição pretende iniciar uma nova etapa no processo
de internacionalização com reforço da quota em mercados
internacionais diversificados através da aposta em
AR Internacional ? to be continued
estratégias
inovadoras
de
Maketing,
inovação
organizacional e presença internacional, visando o
aumento do VN e das exportações.
O THE LUMIARES HOTEL & SPA pretende com este projeto
The Lumiares - Internacionalização
posicionar-se como um hotel de luxo de nível internacional
e aumentar a afluência de turistas internacionais.
A INDIGO pretende assumir o posicionamento
internacional como empresa de consultoria indigo leap - reposicionamento internacional no desenvolvendo soluções IT personalizadas para cada cliente
mercado IT low code OUTSYSTEMS
- nomeadamente para os segmentos Financeiro e Seguros,
Serviços empresariais, Saúde e Serviços Públicos; Indústria suportada em tecnologia Outsystems.
Capacitação de fatores dinâmicos de competitividade p/ o
mercado internacional, por forma a alavancar e acelerar a
Produtos eco-friendly sob marca própria para 36
promoção e venda de novos produtos eco-friendly sob
mercados internacionais
marca própria, em 36 mercados internacionais, junto de
públicos cosmopolitas, exigentes e sofisticados.
A Ceramed pretende incrementar de forma sustentada o
seu volume de negócio, através do aumento da presença
Internacionalização da Ceramed
internacional, no mercado dos revestimentos para
aplicações médicas.
A IMPORT+ pretende internacionalizar a sua nova gama de
Internacionalização de nova gama de produtos para produtos associados à saúde e bem-estar através da
saúde e bem-estar
implementação de um plano de internacionalização
coerente.
O presente projeto visa dar continuidade ao sucesso que
tem sido a internacionalização da Biscayne Relocations,
Internacionalização Global 2.0
Unipessoal Lda, fazendo os ajustes necessários face ao
contexto atual de Pandemia Covid-19.
O projeto FinTech CLEVERTI é um programa integrado de
internacionalização de serviços ITO de valor acrescentado
FINTECH CLEVERTI
bem como das novas competências tecnológicas de
suporte a instituições e departamentos de serviços
financeiros da CLEVERTI.
A Unidade Infinita (UI) irá continuar a sua
internacionalização, continuando a promover o trabalho da
artista Joana Vasconcelos, as artes e cultura portuguesa,
JOANA VASCONCELOS - de Portugal para o Mundo
abrindo novos mercados e consolidando-se nos actuais.
Pretende-se levar o Portugal contemporâneo pela mão da
artista ao resto do mundo.
O projeto visa o reforço da internacionalização da Table &
Reforço Internacionalização da Table & Fun
Fun, ampliando a oferta com experiências gastroculturais
on-line, revertendo os efeitos da pandemia COVID-19
A Climber visa apoiar os hoteleiros a alcançar o seu máximo
potencial pela disponibilização da melhor solução de Hotel
Revenue
Management
a
qualquer
hotel
Climber RMS Worldwide
independentemente do PMS que utilize, simplificando os
dados dos hotéis, tornando-os acessíveis e úteis através da
partilha da nossa experiência.
Stellaxius - Internacionalização
promoção internacional da marca

-

DECORAÇÃO

E

DE

INVESTIMENTOS

e

reforço

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à F5 IT - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LDA F5IT internacionalizar as tecnologias digitais 4.0
internacionalização.
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Resumo | Summary

Através
do
seu
primeiro
PROJETO
DE
INTERNACIONALIZAÇÃO,
a
F5IT
vai
investir
estrategicamente em ferramentas e competências
inovadoras para abordar os mercados, através da APOSTA
DISRUPTIVA
EM
COMPETÊNCIAS
DIGITAIS,
que
catapultarão a empresa em novos mercados internacionais.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
391 742,50

307 812,50

366 442,50

467 005,00

703 774,07

425 247,56

272 755,00

189 287,50

255 150,00

594 815,00

373 363,14

348 705,00

998 872,69

165 514,00

183 955,80

196 987,50

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-02-0752FEDER-071353

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

02

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a Competitividade
das PME

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Investimento potenciador de uma superior notoriedade e
presença internacional da NZYTech, nomeadamente por via
NZYTech: Projeto estratégico de internacionalização
da (i) participação em eventos de referência do setor, (ii)
2021-2022
aposta no Digital Marketing, e (iii) incorporação de novas
práticas comercias nas relações externas da Empresa.

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à NZYTECH, LDA
internacionalização.

284 269,06

299 572,00

A VEGA pretende reinventar-se e adaptar-se em tempos de
crise pandémica, lançando um novo serviço - promoção
diferenciadora do produto «Portugal» enquanto destino
turístico de excelência -direcionado para pequenos grupos
estrangeiros. Perspetivará elevar-se a um patamar de
referência a nível global.
A Cadeado Wines irá realizar este projeto de
internacionalização com o objetivo de incorporar
ferramentas inovadoras para explorar novos países
Internacionalização da Cadeado Wines
estratégicos, bem como consolidar outros já explorados,
numa ótica de crescer no mercado global e mitigar
dependências de economias tradicionais.
A SheerMe está num processo de lançamento de uma
plataforma que permita a digitalização dos setores de
SheerMe - Plataforma Inovadora - Exploração
Wellness, Beleza e Fitness, com o objetivo imediato de
Mercados Internacionais
entrar no mercado português e posteriormente em
Espanha, França e Itália.

LISBOA-02-0752FEDER-071405

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

VEGA DMC - PROMOÇÃO DO PRODUTO
03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
VEGA-AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO «PORTUGAL» ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO DE
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à
INTERNACIONAL, LIMITADA
EXCELÊNCIA - READAPTAÇÃO EM TEMPOS DE COVIDinternacionalização.
19

LISBOA-02-0752FEDER-071464

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à CADEADO WINES, UNIPESSOAL LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0752FEDER-071956

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.02

03.02. O desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais para as PME, especialmente no que respeita à SHEERME DIGITAL MEDIA, LDA
internacionalização.

LISBOA-02-0853FEDER-000271

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-000379

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-000621

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-000897

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-000919

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-001027

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-001211

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-001314

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-001380

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-001856

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-002186

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-002266

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-002406

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-002471

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-002474

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-002962

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-003010

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-003228

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-003720

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-003786

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
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491 952,50

25 000,00

LOUDNESS FILMS - CENTRO DE PÓS
Sistema ATMOS - Daily Rushes - Master Deliveries
PRODUÇÃO, LDA

--

247 490,48

APAMETAL-APARELHAGEM METALICA LDA

APAMETAL - CTP Automatic

--

5 047 315,00

OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS, LDA

Criação de Centro de desenvolvimento e produção

--

606 048,81

BEL 2000, S.A.

Certificação ISO 9001 e 22000 e modernização das
-TIC

126 475,41

CONSULTORIA Qualificação da empresa Quantinfor para aumento da
-sua competitividade

83 757,99

Soluções diferenciadoras na áres das rebobinagens
de motores, reparações elétricas e serviços de -engenharia

121 295,34

QUANTINFOR
INFORMÁTICA LDA

-

EMBRACE AUTUMN
MECATRÓNICA LDA

REBOBINAGENS

FROTCOM INTERNATIONAL, S.A.

E

Escalabilidade
crescimento

de

operações

para

garantir

--

65 096,06

HIGH SKILLS - FORMAÇÃO E CONSULTORIA,
Projeto de Qualificação - HIGH SKILLS
LDA

--

48 420,44

HELDER & MARTINS LDA

--

36 623,55

SEVERAL WAYS ENGENHARIA DE SISTEMAS
Several Ways Qual
DE INFORMAÇÃO LDA

--

86 225,00

CABLOTEC,CABLAGENS E SISTEMAS LDA

--

114 110,00

Implementação de ferramentas tecnológicas e
ABREU & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
desenvolvimento de sistemas para aumento da -ADVOGADOS, SP, RL
competitividade

1 492 482,93

Fatores Dinâmicos de Competitividade - Qualificação
-da MVMS

53 578,30

MVMS, S.A.

Projeto de Qualificação - HELDER & MARTINS

Projeto de Qualificação da CABLOTEC

TIPOCOR - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS,
TIPOCOR QUALIFICA
LDA

--

149 424,94

VB Qualificação 2015-2017:Plano de capacitação do
VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR
desenvolvimento de soluções de mobilidade -COMPUTADOR, S.A.
avançadas para o mercado global

795 872,50

VTM - CONSULTORES EM ENGENHARIA E
VTM_2015-2018_fase1
PLANEAMENTO LDA

--

13 167,20

BRUNO & LOPES - ENGENHEIROS CIVIS
Consultoria em gestão estratégica da inovação
ASSOCIADOS LDA

--

19 975,00

ENTREDOOR - PORTAS E AUTOMATISMOS
Implementação de website e de loja online
LDA

--

18 750,00

RISQUINHA - VESTUÁRIO PROFISSIONAL,
Nova estratégia de comunicação para a Risquinha
LDA

--

20 000,00

SOANDAIMES - SOCIEDADE DE ANDAIMES Implementação de sistema de gestão da segurança
-LDA
para a Inovação da Soandaimes

19 995,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

LISBOA-02-0853FEDER-003890

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004100

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004173

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004233

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004330

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004425

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004466

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004579

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004627

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004667

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004679

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004715

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004748

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004787

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004789

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004794

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004859

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004890

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004895

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-004994

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-005119

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-005208

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-005210

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-005234

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-008945

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-009966

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-012067

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

FICÇÕES
MÉDIA-COMUNICAÇÃO,
CONTEÚDOS, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Plataforma de Gestão Ficções Media
LDA
JARDINS DO PAÇO
PAISAGISTA, LDA.

-

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

--

20 000,00

ARQUITECTURA Plataforma de Gestão para Manutenção de Espaços
-Verdes

12 000,00

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade
-ISO 9001:2015

18 600,00

DENTISTECNICA LDA

MOTA IMO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Portal multilingue e nova marca
LDA

--

20 000,00

--

19 133,40

AFRIPARADISE - PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO
Prospeção de Novos mercados- Desenvolvimento de
-E EXPORTAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL LDA um estudo de mercado internacional
EM LIQUIDAÇÂO

19 950,00

LUÍS MIGUEL VITORINO, UNIPESSOAL LDA

--

19 800,00

DUTEC - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO Implementação de um Sistema de Gestão de
-LDA - EM LIQUIDAÇÃO
Qualidade, recorrendo à ISO 9001

8 200,00

UNICAM - SISTEMAS ANALÍTICOS, LDA

Plataforma Digital
Comunicação

Integrada

de

Marketing

e

Luis Vitorino Qual

PURAINSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO DE GÁS,
Implementação da Qualidade na Purainstalação
UNIPESSOAL LDA

--

12 500,00

ANTICIMEX PORTUGAL LDA

Gestão estratégica da inovação

--

20 000,00

MCS - MOAGENS CEREAIS SETÚBAL, S.A.

Implementação da Qualidade na MCS

--

18 500,00

--

20 000,00

--

19 800,00

--

19 500,00

DE Criação de marca, design, desenvolvimento de
-website / loja online e catálogo digital

20 000,00

ASGAARD, CONSULTORIA E GESTÃO EM Criação de marca, design, desenvolvimento de
-ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA LDA
website e catálogo digital

20 000,00

EQUINÓCIO - ACTIVIDADES DE TEMPOS
Equinócio Inova
LIVRES LDA

--

19 800,00

--

11 500,00

AHP - ALLIED HEALTHCARE PROFESSIONALS,
TOPDOCTOR
LDA
ACUSIS, UNIPESSOAL LDA

Economia
digital:
desenvolvimento
website/plataforma web e catálogo digital

IBERDATA - EQUIPAMENTOS S.A.

Desenvolvimento de website e catálogo digital

MOTORMAQUINA-COMERCIO
MAQUINAS E PEÇAS LDA

de

ESCAPE LIFE, UNIPESSOAL LDA

Loja
e-commerce
processos internos)

SPACE - EQUIPAMENTOS MÉDICOS, LDA

Space Digital

--

20 000,00

GOLDGOPHER, UNIPESSOAL LDA

Implementação de modelo de negócio assente na
-economia digital

19 239,60

CITYMOVER LDA

Inov City Mover

--

19 500,00

PAULO MANUEL DE LACERDA COELHO, Beneficiação de presença online e fidelização de
-UNIPESSOAL LDA
cliente

12 870,00

NANOCHIP - INFORMÁTICA LDA

--

20 000,00

--

20 000,00

Introdução de novos métodos ou novas filosofias de
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
EMPATIAS - DECORAÇÃO DE INTERIORES organização do trabalho e reforço das capacidades de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
-LDA
gestão ao longo de todo o processo de negócio da
serviços;
empresa através do desenvolvimento e implementa

30 342,61

Plataforma de futuro

ARALAB
EQUIPAMENTOS
DE
LABORATÓRIO E ELECTROMECÂNICA GERAL Redução da emissão de ruído de câmaras climáticas
LDA

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ULTIMATE POWER, LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
DESENVOLVIMENTO, S.A.
serviços;

133/698

(intranet/extranet/workflow

Especialização na Qualidade e Certificação de
-Produtos

210 345,33

DE Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase -Capital

15 000 000,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

LISBOA-02-0853FEDER-012090

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-012273

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-012976

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-013366

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0853FEDER-013611

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0853FEDER-013646

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0853FEDER-013953

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0853FEDER-013969

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-013990

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-014047

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-014163

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-014297

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-014306

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-014491

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-014655

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-014693

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-014706

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-014753

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-014867

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-014878

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-015035

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-015113

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-015209

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-017065

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-017102

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.03

03.03

03.03

03.03

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

DE

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia

--

10 000 000,00

ERICH BRODHEIM, S.A.

Erich Brodheim Qualificação 2020

--

802 590,02

ASK BLUE, LDA

Qualificação da empresa ASKBLUE para aumento da
sua competitividade, diversificação segmentos e -internacionalização.

124 232,46

GLOBALSEVEN, LDA

Projeto Empresarial
Qualificação

--

177 491,78

Conquista de uma presença ativa no mercado global
e incremento da capacitação e qualificação da
empresa, mediante a oferta de inovadores produtos, -Eyespeak e Lisplay, sustentados numa gama de
produtos

117 421,00

Criativo

e

Inovador

de

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e LUSOVU, LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CERVEJA INDEPENDENTE MUSA, LDA
serviços;

Qualificação estratégica pré-lançamento

--

133 578,84

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA
serviços;

Reforço das competências internas no domínio dos
fatores dinâmicos de competitividade para
-consolidação da sua presença ativa no mercado
global e potencializar a entrada em novos mercados

77 480,60

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO
Qualificar para globalizar
GEOGRÁFICA S.A.

--

247 146,00

SOTECNISOL, S.A.

--

503 362,00

CTI CLINICAL TRIAL AND CONSULTING Projecto de qualificação interna para suporte à
-SERVICES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
estratégia de internacionalização

237 880,32

Inovação de Produto e de Processo Produtivo
Industrial na JLS, visando a diversificação de produtos
-de material elétrico e de telecomunicações, clientes
internacionais, mercados geográficos externos e

598 185,47

Diversificação da produção do estabelecimento da
-Sol de Dial

100 553,66

ÁGUAS Renovação tecnológica na produção de fuel e
-tratamento da água.

997 267,00

Sotecnisol 2020

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

SOL DE DIAL PORTUGAL, LDA.
ECO-OIL - TRATAMENTO
CONTAMINADAS, S.A.
PRENSO - METAL, LDA

Alta Precisão

--

566 642,00

METALURGICA LURGA LDA

LURGA: Processo fabrico punções low-cost

--

628 895,00

DENTAVIS - CLÍNICA DE AVIS, LDA

Projeto de Inovação da Dentavis

--

184 994,10

ARTISANDUS, LDA

Artisandus

--

872 996,00

MPG - METALÚRGICA PINTO & GUERREIRO ,
Construção de uma nova unidade de produção
LDA

--

2 847 000,00

TEJO BRINDE-COMERCIO
PROMOCIONAIS, LDA

Capacitação Produtiva da Tejo Brinde

--

436 561,17

Inovação Produtiva Saraiva + Associados

134/698

DE

BRINDES

MIGUEL SARAIVA & ASSOCIADOS
ARQUITECTURA E URBANISMO S.A.

-

--

132 726,59

REGINACORK
INDÚSTRIA
TRANSFORMAÇÃO DE CORTIÇA S.A.

E Fabricação de Pellets para geração de energia
-calorífica

761 684,48

DE Reforço da capacidade produtiva da Fritoforno
-visando a internacionalização

442 424,90

Desenvolvimento da inovadora gama de produtos
assentes em tecnologias avançadas 3D direcionados
-aos setores das indústrias culturais e criativas, da
publicidade e do turismo cultural.

427 263,72

FRITOFORNO SALGADOS LDA

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ACD PRINT, S.A.
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

DE

FABRICO

CASEIRO

ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
QLX - Software Skills
SOFTWARE

--

886 200,00

APECATE - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
Implementação do selo de qualidade sectorial
-EMPRESAS DE CONGRESSOS, ANIMAÇÃO
APECATE
TURÍSTICA E EVENTOS

34 705,88

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

LISBOA-02-0853FEDER-017113

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-017147

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-017155

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-017255

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-017256

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-017387

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-018170

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-018282

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-018836

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-018893

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-019145

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-019192

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-019283

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-019360

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-019403

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-019509

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-019542

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-019677

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-019743

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-019908

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-020363

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-020429

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-020530

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-020544

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-020573

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-020644

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-020733

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA
WAW - Waste Around the Wine
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

--

92 871,63

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DA SERRA DA
Tradição Competitiva
ESTRELA

--

110 117,65

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP- PP - People and Performance
CCI)

--

42 320,65

JUNCOR - ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS E
ECO-JUNCOR soluções amigas do ambiente
AGRÍCOLAS, S.A.

--

8 512,88

OSVALDO MATOS S.A.

Reforço global da capacitação e competências da
empresa, nas áreas da organização e gestão, TIC?s e -desenvolvimento de novos produtos

5 044,00

RAW CULTURE BAIRRO ALTO, LDA

Criação de novo estabelecimento turístico de 5
-estrelas da Raw Culture Bairro Alto

710 523,67

VESTAN S.A.

Projeto de inovação da Vestan, S.A.

--

786 051,11

Projeto de Aumento de Capacidade Osteotech

--

370 216,00

GO4MOBILITY - TECNOLOGIA E SERVIÇOS
SkySMS Plus - Nova Tecnologia Operacional
PARA A MOBILIDADE LDA

--

228 000,00

CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS
CONSULTORIA DE SISTEMAS LDA

--

830 820,00

Criação de Plataforma Reparadora Aeronáutica em
AEROEQUIPO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE
Portugal, pela Internalização da função de reparação -EQUIPAMENTO AERONÁUTICO, LIMITADA
de componentes e equipamentos aeronáuticos

101 320,96

SUPERVEDA, LDA

SUPERVEDA INOVAÇÃO PRODUTIVA

--

448 500,00

SCIENCE4YOU, S.A.

Linha Productiv4you

--

481 239,04

ALUALPHA - FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO Customização e streamlining da produção da
-DE FERRAGENS S.A.
Alualpha

1 361 671,43

SIDEFARMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE Sidefarma - Desenvolvimento de medicamentos mais
-EXPANSÃO FARMACEUTICA S.A.
seguros

1 564 946,28

KLASSZIK, LDA

Criação de um novo estabelecimento da Klasszik e
-diversificação da sua atividade

276 960,00

FAPAJAL PAPERMAKING, S.A.

Fapajal 2020 - Laminado e destintado

--

2 884 574,00

CERVEJA INDEPENDENTE MUSA, LDA

Instalação da Fábrica e Ponto de Venda Musa

--

704 550,00

OSTEOTECH
TECNOLOGIA
DESENVOLVIMENTO, LDA

E

-

CMAS_W2BILL

Qualificação Interna da AEROEQUIPO e Reforço dos
AEROEQUIPO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE
Fatores Dinâmicos de Competitividade para -EQUIPAMENTO AERONÁUTICO, LIMITADA
internalização da função de reparação acreditada
Qualificação da empresa TouchHub/Blindesign para
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
aumento
da
sua
notoriedade,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BLINDESIGN, LDA
-competitividade,diversificação de segmentos e
serviços;
internacionalização.
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Qualificação da Inovflow
-capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INOVFLOW, BUSINESS SOLUTIONS S.A.
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Qualificação da SPLW
-capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SPLW, LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
QUALIFARM - QUALIficação imaterial e competitiva
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GENIBET BIOPHARMACEUTICALS S.A.
da GenIbet para produção de produtos -serviços;
BioFARMacêuticos em condições GMP
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Qualificação da Guide
-capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GUIDE - ARTES GRÁFICAS, LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E
PROFOR - Qualificação Competitiva
-capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
ACESSORIOS ELECTRICOS LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
INFINITE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES
Projecto de Qualificação da Infinite
-capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
INFORMÁTICAS LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS VdA 2020 Q
-capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP RL
serviços;

135/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

121 975,34

39 586,84

43 081,94

133 341,59

168 841,76

206 191,20

107 240,00

221 475,00

1 068 579,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

LISBOA-02-0853FEDER-020846

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-021217

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-021300

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-021366

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-021572

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-021795

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

LISBOA-02-0853FEDER-024211

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853FEDER-024335

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853FEDER-024684

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

VISEEON PORTUGAL, LDA

Qualificaçaõ e Inovação BTOC

--

204 655,74

EUROATLA-NAVEGAÇÃO E TRANSITOS LDA

Euroatla - Reforço Organizacional

--

186 658,35

LABORATÓRIO
EDOL
FARMACÊUTICOS S.A.

Add-on ProBatch para a Indústria Farmacêutica

--

144 689,00

E PacSis - Expansão Internacional - Fase II (Qualificação
-Interna)

85 512,23

PACSIS-SISTEMAS
MARKETING LDA

-

DE

PRODUTOS

PROMOÇÃO

SCIENCE4YOU, S.A.

B.I.4you

--

246 800,00

ALMEIDA & SILVAS LDA

Plano de Capacitação da ALSIL

--

161 264,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
OLEGARIO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
S.A.
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.
serviços;

Projeto
de
inovação
de
produto,
para
posicionamento da TENSATOR Technology Centre
como player fabricante internacional de soluções de
fila de espera.

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LABORATÓRIO
EDOL
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
FARMACÊUTICOS S.A.
serviços;

Inovação Produtiva EDOL

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e AMORIM GUEDES DE SOUSA, S.A.
serviços;

Criação do JNcQUOI

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS LDA
serviços;

Alteração fundamental do processo global de
produção da M3T

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CIFRÕES AOS MOLHOS LDA
serviços;

FUTAH - Qualificação da marca-produto de praia
100% portuguesa ao nível da competitividade
organizacional,
potenciando
assim
a
internacionalização para os 4 cantos do mundo!

LISBOA-02-0853FEDER-024865

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INNOWAVE TECHNOLOGIES, S.A.
serviços;

INNOSTRONGER

LISBOA-02-0853FEDER-024879

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MED
BONE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
UNIPESSOAL, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-024924

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
DDS - INFORMÁTICA,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
DESENVOLVIMENTO LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-024985

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CONCEITO - CONSULTORIA DE GESTÃO S.A. Conceito INOV Acceleration
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-025086

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ADVENTURE PARK
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
ARBORISMO, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-025162

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INCOTRANS - TRANSITÁRIOS LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-022601

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0853FEDER-022734

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-0853FEDER-023462
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Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

FERNANDES-ARTES

-

MEDICAL

-

GRAFICAS Rumo à internacionalização - mais capacidade,
melhor qualidade, superior qualidade de serviço

PRODUTOS

DEVICES, Medbone - Especialistas na Reparação e Regeneração
Óssea

PROJECTOS

PARQUES

E

DE

Projeto de Qualificação da DDS

Qualificação Adventure Park

Incotrans Global

Com o projeto ?Rumo à internacionalização?, a Olegário
Fernandes quer reforçar a capacidade produtiva, a
produtividade e a oferta, para alcançar uma posição de
destaque nos mercados internacionais enquanto fabricante
português de cartonagem para a indústria.
Projeto de inovação de produto, para posicionamento da
TENSATOR Technology Centre como player fabricante
internacional de soluções de fila de espera, com vista à
diversificação produtos, países e penetração no setor do
Retalho.
O presente projeto visa a implementação e a munição de
uma nova unidade fabril, que permitirá produzir os colírios
do Edol, sem a adição de conservantes. Esta inovação é
conseguida através do sistema OSD (Ophthalmic Squeeze
Dispenser).
O projeto consiste na criação de um novo espaço de
restauração de 2 pisos (restaurante e deli-bar) - o JNcQUOI,
localizado no Teatro Tivoli. Este coabitará com uma loja de
moda de luxo, oferecendo ao cliente uma experiência
integrada - ?F&B, Shopping & Lifestyle?, sem paralelo a
nível nacional.
O projeto da Metalomecânica 3 Triângulos consiste na
alteração fundamental do processo global de produção,
com o intuito de aplicar novo método produtivo e usufruir
de um processo mais rápido e eficiente, bem como obter
melhoria relevante na qualidade e características dos
produtos fabricados.
A FUTAH marca-produto da CIFRÕES AOS MOLHOS
pretende, através do presente projeto incrementar o seu
potencial transacionável, contando para este fim com
investimentos na contratação, na economia digital e online
que enaltecam a sua diferenciação, concorrendo para mais
de 65% de exportações até 2020.
Com o presente projeto a Innowave pretende investir em
três áreas distintas com o objetivo comum de melhorar os
processos internos da empresa e o seu posicionamento no
mercado, em particular na sua abordagem a novos clientes
e no aprofundar do seu relacionamento com os atuais.
O objetivo de qualificação da MEDBONE consiste, por um
lado, no reforço das competências da sua equipa, quer na
gestão da operação, quer na realização de atividades de
I&D, e por outro lado no reforço da capacidade de
desenvolvimento de novos produtos, segundo os mais
elevados padrões de exigência.
O presente projeto da DDS prevê a atuação em fatores
críticos, trazendo melhorias qualitativas para a
competitividade da empresa ao nível da estratégia e do
design da sua estrutura organizativa numa ótica de
marketing integrado virado para o cliente e depresença no
mercado externo.
O presente projeto de investimento visa a qualificação dos
fatores internos da empresa posicionando-a para os
mercados internacionais.
Criação de um novo produto e serviço com uma inovadora
oferta agregada, englobando várias valências turísticas,
tendo por base a conjugação da prática de arborismo, com
o potencial turístico da cidade de Lisboa, visando a
captação de turistas nacionais e internacionais.
A INCOTRANS presta serviços complementares da
organização de transportes de mercadorias no âmbito da
atividade transitária. A empresa pretende qualificar-se com
objetivo de se internacionalizar para os mercados de
Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Brasil e Austrália.

793 452,00

1 084 153,21

5 158 888,88

2 101 396,04

871 000,00

140 200,00

118 875,00

80 603,45

83 975,00

138 200,00

132 906,15

179 500,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

LISBOA-02-0853FEDER-025230

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FAPAJAL PAPERMAKING, S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-025252

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
VIATECLA - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Viatecla - Requalificar para o sucesso
COMUNICAÇÕES S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-025509

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
OLEGARIO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-025543

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DELOITTE DIGITAL SOLUTIONS, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-025587

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
FARMODIÉTICA - COSMÉTICA, DIETÉTICA E Farmodiética
Qualificação
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
PRODUTOS FARMACÊUTICOS,S.A.
diferenciação e qualidade
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-025701

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GIANTSTEP, LDA
serviços;

GSTEP - Novas práticas, Novo Modelo Organizacional

LISBOA-02-0853FEDER-025762

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FINDMORE, S.A.
serviços;

Qualificação Findmore 2017-2018

LISBOA-02-0853FEDER-025903

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MICROMIL - SISTEMAS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
INDUSTRIAIS, S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-025905

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e UNIPARTNER IT SERVICES, S.A.
serviços;

Qualificar para crescer

LISBOA-02-0853FEDER-025974

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BLISS APPLICATIONS, LDA
serviços;

+ Qualificação + Internacionalização

LISBOA-02-0853FEDER-026011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ALB -ÁREA LOGÍSTICA DA BOBADELA, S.A.
serviços;

Projeto de Qualificação da Área Logística da Bobadela

LISBOA-02-0853FEDER-026015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
TLINE SOLUTIONS, SOCIEDADE UNIPESSOAL
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Qualificar a TLINE para a Internacionalizar
LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-026592

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
AMOG - ASSOCIAÇÃO PARA A MELHORIA DA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
ECO Vinho
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-026603

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP- + Produtividade
serviços;
CCI)
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Fapajal Digital

FERNANDES-ARTES

GRAFICAS Olegário Fernandes - Qualificação para a liderança
tecnológica e de mercado

MÉDICOS

Wingman ? Engenharia e sofisticação de processos

global

como

E Reforço dos métodos organizacionais e de gestão da
Micromil

Aumento da competitividade da FAPAJAL pela aposta na
qualificação dos seus ativos intangíveis: marca e processos,
certificações relevantes para o negócio e preparação para a
economia digital, através da desmaterialização de
processos e aquisição de conhecimento e ferramentas de
marketing digital.
A VIATECLA pretende investir na sua qualificação
competitiva, por forma a gerar diferenciação, visibilidade e
notoriedade nos mercados externos, com uma forte aposta
na inovação, na gestão de equipas, na orientação para o
cliente, na eficiência de processos e na melhoria de
informação para a gestão.
O projeto qualifica a Olegário Fernandes para a liderança
no fornecimento de soluções de embalagem à medida das
necessidades dos clientes, orientando a empresa para um
modelo de inovação aberta e para a desmaterialização da
relação com o cliente que viabiliza a atuação em ambiente
internacional.
A Wingman candidata-se ao aviso 18 de 2016 de
Qualificação das PME na perspetiva de reforçar as
capacidades de gestão dos seus processos organizacionais.
O Objetivo geral do projeto é melhorar o posicionamento
da Wingman em termos de eficiência, capacidade produtiva
e acesso aos mercados externos.
A
Farmodiética,
promove
a
qualificação
e
internacionalização no tecido empresarial, traduzida na
produção de bens e serviços transacionáveis e
internacionalizáveis. Para esta situação reforça a sua
presença de forma muito ativa nos mercados externos
relevando a criação de valor e emprego qualificado
Para complementar o seu projeto de internacionalização,
aposta
na
qualificação
em
fatores
críticos
imateriais.Visando o crescimento contínuo(global e
internacional) apresenta-se um projeto de rutura nas
práticas organizacionais e de gestão, simplificando,
sistematizando e orientando para resultados.
A Findmore no âmbito do presente projeto pretende
apostar na sua qualificação interna, através da contratação
de um Gestor de Processos, bem como da introdução de
novos métodos de gestão e organização do trabalho. Irá
igualmente apostar na publicidade da empresa e dos seus
serviços.
Este projeto pretende reforçar as capacidades e métodos
organizacionais da Micromil bem como diferenciar a
empresa no mercado através das suas certificações de
qualidade e processos de trabalho inovadores, divulgando
assim a atividade da empresa nos diversos mercados.
O projeto ?Qualifcar para crescer? tem como objetivo criar
uma identidade e autonomizar a Unipartner, com a aposta
num conjunto de iniciativas com impacto internos, junto
dos seus colaboradores e gestão, mas também
externamente juto de clientes e outros stakeholders.?
Este é um projeto de qualificação em fatores críticos
imateriais,
complementar
ao
seu
projeto
de
internacionalização. Visando o crescimento e expansão
internacional, apresenta-se um projeto de novas práticas
organizacionais e de gestão e de estratégias de marketing
sofisticadas.
O projeto de Qualificação da ALB visa a reforçar os pontos
fortes da empresa e a colmatar pontos fracos, através do
investimento em Branding, no Sistema de Gestão da
Qualidade, no Sistema de Gestão Ambiental, num sistema
de gestão documental e num software aplicado ao Depot.
O objetivo claro deste projeto resume-se a uma
intensificação e alargamento da base comercial da
empresa, apostando em novos mercados e reforçando
alguns mercados onde já opera mas onde existe ainda uma
quantidade enorme de oportunidades para aproveitar.
Queremos inovar e exportar!
A AMOG em copromoção com a IPS pretende sensibilizar e
reforçar a importância da ecoeficiência nos processos de
produção de vinho, capacitando as empresas com novos
processos e métodos produtivos que, com o apoio de
novas tecnologias, visam a otimização da produção
diminuindo os resíduos vinícolas.
O Projeto tem por objetivo aumentar os níveis de
produtividade das PME, recorrendo às metodologias Kaizen
Lean, promovendo um processo de transformação no
terreno, através da otimização dos fluxos produtivos e
informativos e a criação de uma cultura organizacional de
Melhoria Contínua.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

423 586,25

430 015,00

343 647,00

200 155,74

187 168,75

188 275,00

72 746,49

115 236,80

188 102,50

225 405,00

60 500,00

41 150,00

132 985,28

89 065,41

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
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Objetivo Temático |
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Código da Prioridade
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LISBOA-02-0853FEDER-027679

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BLUE DIMENSION, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-027680

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
NETOPOLIS-SOCIEDADE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
REPRESENTAÇÕES LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-027701

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PREMIUM MINDS, S.A.
serviços;

ROLODEX

LISBOA-02-0853FEDER-027780

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e OAKMARK SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
serviços;

OakMark - Otimização de Processos e Procedimentos

LISBOA-02-0853FEDER-027783

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
TRUEWIND, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
TRUE FORWARD
S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-027795

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e COMBINAÇÃO PURA, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-027993

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de METALURGICA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e METALOMECÂNICA,
serviços;
SERVIÇOS LDA

LISBOA-02-0853FEDER-028004

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GUIDE - ARTES GRÁFICAS, LDA
serviços;

Reforço da capacitação empresarial da GUIDE

LISBOA-02-0853FEDER-029026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e IMOHINE, UNIPESSOAL LDA
serviços;

Hotel Palácio Ludovice 5 estrelas

LISBOA-02-0853FEDER-029260

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e HCLB - LDA
serviços;

Horse Therapy Services ao serviço da alta competição
hípica

LISBOA-02-0853FEDER-029310

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-032866

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03

Aposta no mercado-nicho: Serviços de Tradução em
Localização de Software para Português

PALMELENSE
MANUTENÇÃO

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INVENTA INTERNATIONAL S.A.
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e IBERFAR, INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-032883

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-032940

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-032941

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

138/698
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Resumo | Summary
A BLUE DIMENSION pretende especializar-se no mercadonicho dos serviços de tradução em localização de software
em português. Os fatores diferenciadores prendem-se com
o facto da empresa garantir excelência (ISO 9001 e 17100)
e qualidade de tradução extra (efetuadas por dois
tradutores diferentes).
A Netopolis é uma empresa com 25 anos de atividade,
apresenta problemas de processos, métodos, workflows e
ferramentas tecnológicas antigas, obsoletas e pouco
eficazes, assim a reorganização da oferta origina a
reesturuturação competitiva e melhoramento dos seus
processos internos com Qualificação.
Este projeto destina-se a potenciar o desenvolvimento da
Premium Minds, tendo por objetivo qualificar o promotor,
de forma a torná-lo mais competitivo num mercado cada
vez mais global, através da habilitação do lançamento de
um novo produto para a gestão de pessoal ? o ROLODEX
O projeto pretende a digitalização dos conteúdos
disponibilizados por Paulo de Vilhena, de forma a serem
promovidos internacionalmente num conjunto de
mercados-alvo, onde irá contribuir para acelarar os
resultados dos seus clientes. Esta candidatura prevê a
melhoria dos processos de suporte.
O projeto da Truewind visa o desenvolvimento e aplicação
de novos modelos empresariais, a aquisição de novas
competências e qualificações, valorizando os fatores
imateriais da competitividade, de modo a potenciar o
desenvolvimento de atividades mais intensivas em
conhecimento e criatividade.
ZUMUB + Investigação e Desenvolvimento + Identidade
(Powered by Portugal) + 4.0 + Desmaterialização - Processo
de Qualificação Organizacional para potenciar a
competitividade e projeção da ZUMUB e dos seus
produtos/marcas no mercado global.
O presente projeto prevê a realização de investimentos de
índole produtiva e organizacional, que visam dotar a
MPalmelense de meios produtivos, operacionais e
organizacionais necessários para a aposta inovadora na
otimização e aumento da sua capacidade produtiva.
A Guide pretende dinamizar o setor da indústria gráfica,
utilizando novos meios produtivos altamente sustentáveis,
que vão de encontro às necessidades dos clientes,
incrementando a sua produtividade, integrando em novos
segmentos internacionais e obtendo uma exportação de
36%, no pós-projeto.
A Imohine adquiriu o Palácio Ludovice com a finalidade de
requalificar o imóvel num Hotel de 5**. A conceptualização
do produto tem por base a classificação patrimonial do
edifício e a sua recuperação, bem como a permanência do
espaço Solar Vinho do Porto, sendo este o mote para a
temática do hotel.
Criação de centro de hidroterapia para cavalos no
Hipódromo do Campo Grande em Lisboa para apoiar a
dinamização da competição hípica na região de Lisboa e em
Portugal, com fortes impactos na promoção turística do
destino e na atracção de um segmento específico de
turistas e visitantes.
Este projeto tem como objetivo investir na qualificação
para a internacionalização da INVENTA através da entrada
nos mercados EUA, Grécia, França, Escócia e México.
Aumento da capacidade instalada na fábrica da Amadora.
Adequação da empresa às novas normativas europeias.

A GET THE JOB é a única empresa de marketing de
recrutamento em PT,oferecendo soluções q valorizam o
JOB DONE - Aposta no desenvolvimento de fatores storytelling do cliente,conciliando a tecnologia com a
JOB DONE, UNIPESSOAL LDA
imateriais de competitividade
criatividade da equipa. Visa apostar no desenvolvimento de
áreas de competitividade para aumentar a sua capacidade
de resposta ao mercado global
O projeto visa a criação de uma nova unidade industrial de
gestão, tratamento e valorização de resíduos, com novas
CARMONA - SOCIEDADE DE LIMPEZA E Nova Unidade Industrial de Tratamento e Valorização unidades de tratamento e processos avançados,
TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEIS S.A.
de Resíduos
permitindo à CARMONA aumentar a eficiência produtiva e
projeção internacional, consolidando-se como uma
empresa de referência no setor.
Ampliação e remodelação de um restaurante, com vista à
criação de inovadoras áreas de negócio, sustentada numa
estratégia de promoção que divulgará o património
GONZALEZ,TEIXEIRA & SEOANE, LDA
Ampliação Restaurante Solar dos Presuntos
cultural, histórico e gastronómico da cidade, potenciando o
influxo turístico, principalmente internacional e mitigando
a sazonalidade.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

78 862,50

159 335,32

225 605,00

66 710,00

229 196,26

318 404,77

1 151 985,27

1 247 720,00

2 913 637,55

270 200,00

113 000,00

2 810 120,00

95 809,21

5 671 734,27

2 538 219,54
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LISBOA-02-0853FEDER-032951

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-035715

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code
03.03

03.03

Prioridade de Investimento | Investment Priority
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

CARROT, CONSULTORIA, SOFTWARE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA
IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DESENVOLVIMENTO, S.A.

Nome da Operação | Operation Name

Aquisição de ICM Events Integration Layer e de ICM Report
E Melhoria do processo fundamental de produção e
Layer, de modo a melhor significativamente todo o
implementação de projetos ICM
processo produtivo da Carrot Incentives.
DE Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase -Capital

LISBOA-02-0853FEDER-036799

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BRITO,ROCHA & HENRIQUES LDA
serviços;

Transformação Digital do Negócio da BRITO, ROCHA
& HENRIQUES LDA

LISBOA-02-0853FEDER-036855

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e OMF - ENGENHARIA DE EDIFICIOS S.A.
serviços;

Implementação de processos relacionados com a
Indústria 4.0

LISBOA-02-0853FEDER-036856

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
POLISISTEMAS-EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Transformação Digital na Polisistemas
DE ESCRITORIO LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-036907

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CLIMOBRA capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
ESPECIAIS, S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-036962

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GROEN PHARMA LDA
serviços;

Implementação e otimização de processos associados
ao comércio eletrónico e indústria 4.0, de forma a
fortalecer a presença online

LISBOA-02-0853FEDER-037103

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MANUEL TAVARES LDA
serviços;

ESTRATÉGIA DE MELHORIA DA PRESENÇA ONLINE DA
MANUEL TAVARES, LDA.

LISBOA-02-0853FEDER-037377

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
IMOPINA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Imopina ++
S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-037515

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
GMV - GESTÃO DE MERCADOS VIRTUAIS, Desenho e reformulação do website através de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
UNIPESSOAL, LDA
processos associados ao comércio eletrónico
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-038203

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
WHITE ANATOMIC - LABORATÓRIO DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
QUALIFICAÇÃO DA ANATOMIC
PRÓTESE DENTÁRIA, S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-038244

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DUO CAPITAL, S.A.
serviços;

DUOQualifica

LISBOA-02-0853FEDER-038570

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e OSÓRIO, SILVA & RIBEIRO LIMITADA
serviços;

Projeto de reforço da competitividade da Garrafeira
Nacional

LISBOA-02-0853FEDER-038613

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
TURCULTUR - TURISMO E CULTURA DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Quake - Centro do Terramoto de Lisboa
PORTUGAL, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-038618

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038632

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

INSTALAÇÕES

Resumo | Summary

TÉCNICAS Implementação de processos relacionados com a
Indústria 4.0

Este projeto visa a implementação de processos associados
ao comércio eletrónico da BRITO, ROCHA & HENRIQUES
LDA, detentora do restaurante tipo tradicional ?FERRO
VELHO?, através da aquisição de serviços de consultoria
com vista à adoção de processos associados à Quarta
Revolução Industrial.
A OMF é uma empresa de prestação de serviços de
engenharia e com este projeto pretende melhorar a sua
presença online, através da criação de uma área de cliente
e de uma página de apresentação do seu portefólio
empresarial.
Aquisição de serviços de consultoria especializada para
realização de um Diagnóstico Organizacional, definição de
uma Estratégia Digital e proposta de Plano de Ação,
segundo os conceitos e princípios da Indústria 4.0,
aplicados à nossa realidade empresarial e ao setor em que
atuamos.
Com este projeto a Climobra pretende que a sua
plataforma de aquisição de clientes (website) seja
melhorada e que seja feita uma área de cliente.
A Groen Pharma é uma empresa que se dedica a
comercialização medicamentos à base de plantas. Com este
projeto, a Groen Pharma, pretende criar um comércio
eletrónico business-to-business e uma área de cliente.
O objetivo principal deste projeto é o de reforçar a nossa
presença online através da promoção da notoriedade e do
reconhecimento global da MANUEL TAVARES, Lda., com o
recurso a serviços de consultoria de Social Media
Marketing, Search Engine Optimization (SEO) e Search
Engine Advertising (SEA).
Com este projeto a Imopina pretende: a) adotar
tecnologias e metodologias que permitam agilizar os
processos de trabalho atuais eliminando as ineficiências
decorrentes dos procedimentos de trabalho não uniformes
e não automatizados; b)r edefinir a sua estratégia de
comunicação e divulgação digital.
Com este projeto, a GMV pretende reformular o seu
Website, de forma a melhorar a experiência de utilizador e,
consequentemente, aumentar o número de vendas
decorrentes da visita de potenciais clientes.
A Anatomic visa dotar a sua estrutura organizacional de
uma capacidade diferenciadora de desenvolvimento
constante que lhe permita continuar a oferecer soluções
inovadoras de prótese fixa e implantologia de alta
qualidade e inovar tecnologicamente ao nível técnico e dos
materiais.
O crescimento recente da DUOCapital força-a a
implementar métodos organizacionais mais inovadores, a a
tentar reduzir a sua dependência a terceiros e a obter
certificações de qualidade reconhecidas nos mercados
internacionais, e foi com esses objetivos em mente que
este projeto foi pensado.
A Garrafeira Nacional pretende apostar na melhoria dos
processos internos, para desenvolver capacidades
estratégicas e promover uma gestão competitiva.Desta
forma, é pretendido ter processos mais eficientes, reforçar
o posicionamento da GN e alcançar novos mercados,
promovendo os produtos nacionais.
Quake - Centro do Terramoto de Lisboa: Projeto pioneiro e
inovador orientado para a oferta turística cultural,
baseando-se num acontecimento histórico de Lisboa Grande Terramoto de 1755 - orientado para um público
nacional e internacional através da ciência, história e
entretenimento.

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Aumento de capacidade produtiva e melhoria do
Aumento de capacidade produtiva e melhoria do processo
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DANAE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA processo produtivo, de modo a penetrar os mercados
produtivo, de modo a penetrar os mercados internacionais.
serviços;
internacionais.
A Dois Corvos irá investir na criação de novas instalações
visando a introdução de inovação no processo produtivo
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Projeto de Criação de Novo Estabelecimento da Dois focado na melhoria de qualidade existindo também um
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DOIS CORVOS CERVEJEIRA LDA
Corvos
aumento da capacidade.Visa-se também a criação de
serviços;
condições para aprofundamento do processo de
internacionalização e foco no I&D.
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Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
267 941,99

15 000 000,00

19 913,57

18 750,00

18 750,00

18 750,00

18 750,00

13 900,00

3 970,00

18 750,00

145 168,95

84 326,87

262 954,56

5 437 032,19

749 900,00

350 089,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

LISBOA-02-0853FEDER-038635

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038637

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038638

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038641

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038643

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038668

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038675

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038677

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038685

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038718

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038720

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-0853FEDER-038724

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A Antas da Cunha Ecija prevê aumentar a sua capacidade
de resposta face às solicitações específicas dos
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
AdC Ecija | Capacitação e digitalização com foco na
ANTAS DA CUNHA, ECIJA & ASSOCIADOS,
clientes/potenciais clientes nas áreas de especialização em
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
área de especialização TMT, Cibersegurança e
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL
TMT, Privacidade e Cibersegurança, apostando em fatores
serviços;
Privacidade
de diferenciação face à concorrência (e.g. digitalização dos
seus processos).
Desenvolvimento de inovadoras divisórias funcionais e
decorativas e painéis técnicos 2D e 3D, para novos
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LINESYSTEMS - SISTEMAS DE DIVISÓRIAS,
segmentos - Saúde e Automóvel - com incorporação de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
LINE i4.0
LDA
inovação tecnológica e seguindo os conceitos I4.0,
serviços;
permitindo à LINESYSTEMS progredir na cadeia de valor e
alcançar novos mercados.
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Projecto de Investimento para a introdução de novos
Projecto de expansão na inovação bio-saudável.
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BIOSAMARA IBERIA, LDA
produtos no mercado.
serviços;
Diversificação e alargamento da gama de produtos
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
oferecido, aliado ao aumento da capacidade produtiva
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DERRADEIROS SABORES LDA
Capacitação para aumento da capacidade produtiva
instalada para fazer face à estratégia de internacionalização
serviços;
da Derradeiros Sabores
A Mani aposta em novos equipamentos de última geração,
inovadores a nível nacional e diferenciadores, que
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Projeto de inovação dos processos produtivos da possibilitem o aumento da capacidade produtiva e a
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MANI-INDÚSTRIAS PLÁSTICAS S.A.
Mani
otimização dos processos. Assim, contribuirá para a
serviços;
satisfação das necessidades do mercado, aumentando a
sua competitividade e reconhecimento.
O projeto visa qualificar a NANO4 e o seu produto para a
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
tuberculose em domíniios imateriais, nomeadamente a
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e NANO4 GLOBAL LDA
Nano4 - Aposta da Qualificação
obtenção da marca CE, o que lhe dará a possibilidade de
serviços;
exportar o produto e credibilizar o mesmo por via da ISO
9001 e 13485.
Este projeto tem como objetivo o reforço das capacidades
de organização e gestão da empresa, com alto
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
investimento em domínios de competitividade, nos
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MINDALIZER CONSULTING, UNIPESSOAL LDA MINDALIZER QUAL
domínios de inovação de marketing e inovação
serviços;
organizacional, traduzindo-se num suporte essencial para a
estratégia de internacionalização.
A Mediafone, produtora de conteúdos audiovisuais, visa
apoiar transversalmente o esforço de presença
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MEDIAFONE - MARKETING E PUBLICIDADE
internacional, por via da capacitação da empresa nos
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Qaulificação da Mediafone
LDA
domínios inovação organizacional e de gestão, economia
serviços;
digital e TIC, desenvolvimento e engenharia de produtos,
serviços e processos e qualidade.
A Transitex apresenta-se como um centro internacional de
conhecimento
com
um
longo
histórico
de
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
TRANSITEX - TRÂNSITOS DE EXTREMADURA, De Portugal para o Mundo uma nova fase na internacionalização e expansão pela diversificação de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
S.A.
organização de transportes
mercados. Desde a sua Fundação a empresa tem tido um
serviços;
foco na inovação tecnológica estando perante um novo
desafio concorrencial que exige a inovação.
O projeto pretende qualificar a Portugal Trails num
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
empresa inovadora, nos domínios organizacional e de
PORTUGALTRAILS - VIAGENS E TURISMO,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
iMAGO - inovation: MArketinG and Organizational
marketing, com vista a promover o crosselling do destino
UNIPESSOAL, LDA
serviços;
Ibérico a atrair o público alvo do segmento anglosaxónico e
sénior.
Desenvolvimento tecnológico e aumento de produtividade
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Reforço de capacidade de organização e gestão da de empresa de equipamentos na área de embalagem.
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e F. BAETA & FILHOS LDA
empresa
Reforço da presença no mercado nacional e aumento da
serviços;
internacionalização para os seus produtos.
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CLINLINC, LDA
serviços;

LINCQUALIFICA2020

LISBOA-02-0853FEDER-038770

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SEINTERNACIONAL - SERVIÇOS PARA A
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
QUALIFICAÇÃO DA SEIINTERNACIONAL
EDUCAÇÃO INTERNACIONAL, S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-038794

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ALMA & VALOR - LDA
serviços;

ALMA & VALOR :: QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA ATUAÇÃO
COMPETITIVA NOS MERCADOS EXTERNOS

LISBOA-02-0853FEDER-038800

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e OURTIME - RELÓGIOS E ACESSÓRIOS, LDA
serviços;

Ourtime 2021 - da distribuição à marca própria:
Capacitação, Marketing Digital e Crescimento de 61%
na relojoaria e joalharia

140/698

Projecto de Desenvolvimento e Engenharia de Produtos de
empresa fabricante de dispositivos médicos (implantes de
coluna) com criação de Emprego Altamente Qualificado,
Dinamização de Exportações e Substituição de Importações
O projeto visa reforçar a competitividade SEI no âmbito dos
domínios inovação organizacional e de gestão, economia
digital e TIC, qualidade, criação de marcas e design e
distribuição e logística, fomentando a capacidade da
empresa em produzir conteúdos educativos de alto valor
acrescentado.
ALMA & VALOR :: Qualificação e Capacitação da Estrutura
Organizacional da empresa, promovendo a otimização dos
processos e a eficiência global da organização, para uma
atuação competitiva num contexto económico, e patamar
competitivo, de dimensão, e escala, globais, cimentando a
liderança do mercado
O projeto 'Ourtime 2021 - da distribuição à marca própria:
Capacitação, Marketing Digital e Crescimento de 61% na
relojoaria e joalharia' pretende ir além da bem sucedida
atividade de distribuição da Empresa e potenciar um novo
paradigma, com criação de uma marca nacional para o
mercado global.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

401 050,00

523 000,00

432 431,53

148 500,00

788 927,00

35 000,00

226 975,00

93 059,00

1 211 752,50

203 133,27

73 225,50

292 950,00

104 861,50

557 703,52

531 000,00
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Thematic Objective
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LISBOA-02-0853FEDER-038815

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CONTIMETRA-INSTALAÇÕES
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-038816

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ROSE PALHARES, UNIPESSOAL LDA
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LUÍS PARADA - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Projeto de Capacitação Organizacional - Luis Parada
UNIPESSOAL, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-038837

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

MECANICAS

Qualificar para internacionalizar

Rose Qualifica

LISBOA-02-0853FEDER-038854

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e AIRFREE - PRODUTOS ELECTRÓNICOS, S.A.
serviços;

Projeto de Qualificação da AIRFREE

LISBOA-02-0853FEDER-038865

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GOTFLOW, LDA
serviços;

Reforço das Capacidades Competitivas da Gotflow

LISBOA-02-0853FEDER-038871

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
AMBIFLOW - SOLUÇOES DE ENGENHARIA,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Ambiflow + Competitiva
LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-038873

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MED
BONE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
UNIPESSOAL, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-040307

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e RIBEIRO & ISSÁ LDA
serviços;

Partyland na Web

LISBOA-02-0853FEDER-040517

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CONCEPT FARDAS, LDA
serviços;

CF@ARDAS

LISBOA-02-0853FEDER-040693

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e JETSJ - GEOTECNIA LDA
serviços;

JET SJ ? Reforco da capacidade organizacional e de
marketing

LISBOA-02-0853FEDER-040809

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MOVIMAR - MÓVEIS DE COZINHA LDA
serviços;

MOVIMAR ? Qualificação 4.0 do mobiliário made in
Portugal

LISBOA-02-0853FEDER-040830

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SOCIDESTILDA -SOCIEDADE PORTUGUESA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
SOCIECLAR - SOCIdestilda EConomia CircuLAR
DE DESTILAÇÃO DE OLEOS ESSENCIAIS, S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-040835

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SDHCS - SIMPOSIUM DIGITAL HEALTHCARE,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Projeto de Qualificação da Simposium Digital
UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-040890

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de JLM - INVESTIGAÇÂO E DESENVOLVIMENTO Aposta na qualificação da JLM, pelo reforço da
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CIENTIFICO E TECNOLÓGICO, UNIPESSOAL capacitação da empresa nos fatores imateriais de
serviços;
LDA.
competitividade

LISBOA-02-0853FEDER-040891

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SYONE SBS SOFTWARE - TECNOLOGIA E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Maior Competitividade no mercado global
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.
serviços;
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MEDICAL

DEVICES, MEDBONE- Especialistas na reparação e regeneração
óssea - fase II

Resumo | Summary
O atual projeto de investimento pretende qualificar a
promotora para a sua internacionalização, destacando
globalmente
a
excelência
dos
seus
serviços,
nomeadamente ao nível do desenvolvimento de Sistemas
de GTC e de soluções técnicas de qualidade nas áreas da
instrumentação industrial.
Este projeto tem como objetivo a modernização, expansão
e qualificação de processos da Rose Palhares, Unipessoal,
Lda. situada em Lisboa no distrito de Lisboa.
O projeto contribui para responder a toda a oferta e
fornecer produtos de alta qualidade para os clientes.
O presente projeto tem como objetivo fortalecer a
competitividade e posição concorrencial da empresa a nível
global com investimentos que lhe permitam reforçar as
suas capacidades de organização e gestão e visa inovação
de marketing e organizacional.
O presente projeto da AIRFREE prevê a atuação em fatores
críticos, trazendo melhorias qualitativas para a
competitividade da empresa ao nível da estratégia, novas
tecnologias, e do design da sua estrutura organizativa
numa ótica de marketing virado para o cliente e de
presença no mercado externo.
A Gotflow apresenta um projeto de investimento que visa
reforçar a competitividade da organização e a
concretização dos objetivos estratégicos através de
inovação organizacional e gestão, integração na economia
digital, criação de marca, melhoria das capacidades de
design e foco na qualidade.
Este projeto, promovido pela Ambiflow visa reforçar as
capacidades de gestão e organização da empresa e as suas
ferramentas de marketing digital com vista a um reforço da
competitividade da empresa nos mercados nacional e
internacional.
O presente projeto visa reforçar as capacidades
laboratoriais de I&D da MEDBONE, permitindo criar
condições especificas para duas Clean Rooms, segundo os
mais elevados padrões de exigência.
Conhecida na cidade do Lisboa pela sua marca Partyland
situa-se o seu maior estabelecimento na icónica Rua
Abranches Ferrao, no coração da cidade. Sendo a sua
principal atividade o retalho de artigos para festas e
eventos, esta entidade pretende revitalizar e consolidar o
seu estatuto ao nível web.
Este projeto visa a aquisição de serviços especializados de
consultoria para a definição de um modelo de negócio com
vista ao desenvolvimento da presença da Concept Fardas
na economia digital.
A JETSJ reconhece lacunas claramente alinhadas com a
Prioridade de Investimento (PI) 3.3, um dos pontos chave
assenta precisamente no reforço das capacidades internas
organizacionais, nomeadamente na implementação
operacional de processos de "Building Information
Modeling" - inovação organizacional.
Visando potenciar o desenvolvimento nos domínios
imateriais de competitividade das novas marcas MVMHEALTH e MVM-SEA que constituem inovações disruptivas
no mercado da saúde e das atividades nauticas de recreio
de valor acerscentado exponencialmente à cadeia de valor
alargada do setor do mobiliário.
O projeto SOCIECLAR tem como principal objetivo a
realização de um diagnóstico, com vista à identificação de
uma estratégia conducente à adoção de planos
empresariais de economia circular, bem como a
implementação de soluções na atividade produtiva da
SOCIDESTILDA de fabricação de óleos essenciais.
A SIMPOSIUM, que pretende ser reconhecida como uma
empresa capaz de desenvolver e implementar soluções
tecnológicas relevantes para pacientes, profissionais e
instituições de saúde, visa aumentar a sua competitividade,
inovando nos processos tecnológicos, organizacionais e de
marketing.
Investir na capacitação empresarial da JLM, com atividades
de qualificação em domínios imateriais de competitividade,
recorrendo também à contratação de recursos humanos
altamente qualificados, para auxiliar a empresa durante
este projeto de qualificação.
Com este projeto a Syone pretende promover a sua
qualificação
competitiva,
introduzindo
alterações
significativas à sua organização interna e ao modo como se
relaciona com o exterior. Este projeto pretende ainda
alavancar o potencial de exportação da empresa.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

226 902,50

209 475,00

97 750,00

119 000,00

148 396,00

98 900,00

85 283,96

12 118,00

12 500,00

76 277,50

310 000,00

9 846,00

148 600,00

235 152,50

569 205,00
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LISBOA-02-0853FEDER-040992

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
DELOX - INVESTIGAÇÃO, PROCESSOS E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Qualificação da DELOX
EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-041033

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LABORATÓRIO
EDOL
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
FARMACÊUTICOS S.A.
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e TECBAU - ENGENHARIA LDA
serviços;

-

PRODUTOS

Melhoria de processos produtivos para a nova fábrica

TECBAU eNew - Reforço da capacidade de
organização e de gestão para a melhoria da eficácia e
eficiência da empresa de engenharia TECBAU, através
da adopção de metodologias organizacionais
inovadoras e

LISBOA-02-0853FEDER-041054

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0853FEDER-041089

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de DOCUMÁTICA
SISTEMAS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PROCESSAMENTO
DE
MEIOS
serviços;
PAGAMENTO E IMAGEM, LIMITADA

LISBOA-02-0853FEDER-041094

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MADE2WEB - DIGITAL AGENCY, LDA
serviços;

MADE2QUALIFY

LISBOA-02-0853FEDER-041101

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FREDDIE MED, UNIPESSOAL LDA
serviços;

Freddie Med ? Global Medical Information System

LISBOA-02-0853FEDER-041111

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e COSMIKPANTHER LDA
serviços;

Reforço das ferramentas digitais e posicionamento da
marca

LISBOA-02-0853FEDER-041116

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e HOMING HOMES, LDA
serviços;

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA HOMING

LISBOA-02-0853FEDER-041124

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
DESCONTEL
CONSULTORIA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
TELECOMUNICAÇÕES, LDA
serviços;

DE
DE DOC iQualifica2021

E

Qualificação - Descontel

LISBOA-02-0853FEDER-041142

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e OPORTUNITY LEILÕES, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-041204

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de DRA.TERESA
PAIVA-CENTRO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ELECTROENCEFALOGRAFIA
serviços;
NEUROFISIOLOGIA CLINICA LDA

LISBOA-02-0853FEDER-041207

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BANANA CAFÉ EMPORIUM, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-041208

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CONSULMAR
PROJECTISTAS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
CONSULTORES, LIMITADA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-041223

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

AddInov 4.0 ? Programa de qualificação de PME do
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER setor agroalimentar tendo em vista o aumento da sua
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO
competitividade, flexibilidade e capacidade de
serviços;
resposta no mercado global
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Projeto de Qualificação da Oportunity

DE
Implementação da Gestão da Qualidade e integração
E
na Economia Digital

Criação e comunicação de novas marcas associadas a
uma estratégia de especialização e à aposta na
qualidade e segurança dos produtos e processos do
BANANACAFE

E

Consulmar - Qualificação para a Internacionalização

Resumo | Summary
A Delox apresenta uma solução disruptiva no mercado da
segurança e higiene hospitalar com a apresentação de
soluções de bio-descontaminação para equipamentos
laboratoriais, indústria espacial, espaços hospitalares ou
instalações industriais ou mesmo uma solução não elétrica
para missões humanitárias
O presente projeto consiste no reforço das competências
processuais, através do reforço das capacidades
laboratoriais para a investigação e desenvolvimento (I&D)
de novos produtos, bem como a otimização de processos
de produção de produtos farmacêuticos.
TECBAU eNew - Reforço da capacidade de organização e de
gestão para a melhoria da eficácia e eficiência da empresa
de engenharia TECBAU, através da adopção de
metodologias organizacionais inovadoras e de ferramentas
digitais de ponta focando a organização interna e a
interação com os mercados.
O presente projecto tem como objectivo principal a
promoção da competitividade, flexibilidade e capacidade
de resposta da empresa tendo em vista uma actuação
activa e diferenciadora nos mercados externos, âmbito
geográfico natural para o seu desenvolvimento sustentado
A Made2Web pretende reforçar as capacidades de
organização e gestão com o investimento em
desenvolvimento das suas capacidades estratégicas e de
gestão competitiva, diferenciando ainda mais o seu
posicionamento na vertente internacional e a utilização de
TIC para a sua gestão interna.
A Freddie Med pretende uniformizar e facilitar os fluxos de
informação entre médicos, utentes e instituições de saúde
através de uma plataforma com tecnologia inovadora e que
permite centralizar e partilhar o histórico de saúde de
utentes e gestão interna dos médicos e instituições.
O objectivo do projecto de investimento é o reforço das
ferramentas digitais utilizadas pela empresa na abordagem
ao mercado, na vertente de front end e backend, bem
como a estruturação de uma estratégia de marketing que
venha solidificar a marca e sua credibilidade.
O presente projeto de investimento permite à Homing
alavancar todo o seu potencial de crescimento e tornar a
empresa mais competitiva, flexível e integrada,
fortalecendo o seu processo/estratégia de atuação global
(fundamentalmente em: Alemanha, França, Reino Unido e
Bélgica).
A Descontel Consulting é uma empresa especializada em
Tecnologias de Informação, que oferece serviços de
consultoria, desenvolvimento de aplicações e manutenção
de sistemas.
A empresa tem capital 100% Português e é a única empresa
Portuguesa certificada como SWIFT Ready Solutions.
Criação de plataforma de marketplace digital para
transação de produtos entre individuais, em sistema de
leilão em tempo real, melhorando a oferta da Oportunity a
nível digital, o que irá ser uma ferramenta essencial para a
captação de clientes de outros mercados para além do
português.
Este projecto visa reforçar a competitividade do CENC
mediante melhorias nos seus métodos organizacionais
aliadas à obtenção de certificação de qualidade e sua
integração na economia digital.
O projeto visa a criação de novas marcas associadas à
exploração de um conceito específico para cada quiosque e
aposta na qualidade e segurança transversais de produtos
e processos (incluindo ISO22000), capacitando o BC em
domínios imateriais de competitividade essenciais para o
seu crescimento.
Com este projecto, a Consulmar pretende promover a sua
qualificação competitiva, resultando maior diferenciação,
mais produtividade, mais eficiência, mais inovação, e mais
reconhecimento, reforçando factores distintivos que
reforcem a sua competitividade e o seu processo de
internacionalização.
O AddInov 4.0 tem como objetivo capacitar as PME, através
da implementação de novos métodos organizacionais, do
reforço da presença na economia digital e da utilização das
TIC e da implementação de novos esquemas de
certificação, possibilitando a sua integração nas cadeias de
valor internacionais.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

50 000,00

607 418,05

53 072,72

83 020,00

188 845,01

88 975,00

52 153,13

313 545,00

99 402,50

175 825,00

154 065,00

84 444,98

324 077,50

309 838,01
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03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MAKE THE SHIFT, LDA
serviços;

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

LISBOA-02-0853FEDER-041246

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0853FEDER-041268

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ASSOCIAÇÃO
DE
OURIVESARIA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
RELOJOARIA DE PORTUGAL
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-041284

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de ANETIE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e EMPRESAS
DAS
TECNOLOGIAS
DE Get Digital 3.0
serviços;
INFORMAÇÃO E ELECTRÓNICA

LISBOA-02-0853FEDER-041285

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FAVORITE CONSTELLATION UNIPESSOAL LDA QUALIFICAR SEVENARTS
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-041287

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
TRAVEL STORE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
TravelStore - Otimização de Processos
VIAGENS, S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-041305

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP- Projeto Transformação 4.0
serviços;
CCI)

LISBOA-02-0853FEDER-041328

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DA SERRA DA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Sustent'Arte
ESTRELA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-041359

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
INOV WOOD&FURNITURE 2019/20
E MOBILIÁRIO DE PORTUGAL
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-041556

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LIFEWELL
PHARMACEUTICAL
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
HEALTHCARE, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-041560

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e TELA-PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ARTESANATO GUARUJÁ BRASIL LDA
serviços;

Capacitação da Make the Shift

E

&

Portuguese Jewellery no 4.0

138 155,44

31 984,20

167 879,16

137 160,00

281 000,00

212 569,00

68 949,59

93 681,12

5 000,00

Aposta no comércio online e em metodologias Aposta no comércio eletrónico e indústria 4.0. em empresa
ligadas à indústria 4.0.
do setor de brindes.

10 000,00

Lifewell - Marketing Digital

LISBOA-02-0853FEDER-041642

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-0853FEDER-041800

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Comércio online associado a processos da indsutria
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ACRILFER-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA
4.0
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-042522

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CUBOTÓNIC
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
METALOMECÂNICA LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-043046

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CONDI - ALIMENTAR S.A.
serviços;

Conceito inovador de produção e distribuição de
sobremesas prontas saudávei

LISBOA-02-0853FEDER-043260

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS LDA
serviços;

Inovação e otimização de processos para integração
na revolução digital

LISBOA-02-0853FEDER-044096

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BLUEPAPERS - AMBIENTE, LDA
serviços;

BLUEPAPERS AMBIENTE

LISBOA-02-0853FEDER-044114

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de TECNOPACK - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e TÉCNICA
DE
EQUIPAMENTOS
PARA TECNOP@ACK
serviços;
EMBALAGEM, S.A.

143/698

Este projecto de investimento tem como objectivo
promover ações endógenas à empresa de qualificação em
domínios imateriais com o objetivo de promover a sua
competitividade no mercado global, fruto do aumento das
suas capacidades de organização e gestão.
Portuguese Jewellery no 4.0 a aposta na valorização da
oferta da ourivesaria de Portugal.Um percurso completo na
transversalidade da era 4.0,que busca a valorização da
oferta,inovação organizacional,vulgarização de uma cultura
de proteção e registo de marcas e atuação ao nível da
economia digital.
Este projeto destina-se a potenciar o desenvolvimento das
empresas agregadas ao setor das TICE mediante uma
aposta em fatores dinâmicos de que permitam a sua
qualificação para entrada nos mercados externos.
O atual projeto de investimento pretende dotar a
promotora das ferramentas de gestão e de marketing que
lhe permitam qualificar-se nas áreas de competitividade
críticas e assim alcançar o sucesso global, com especial
incidência para a internacionalização.
O projeto de Qualificação da TravelStore pretende
melhorar os seus processos internos de forma a que
suportem o crescimento da sua organização e a sua aposta
em novos mercados internacionais.
O projeto Transformação 4.0 tem como visão empreender
nas PME nacionais uma transformação tecnológica assente
nos princípios da Indústria 4.0, através de células de
desenvolvimento, que potenciem a criação de novos
processos, serviços e/ou produtos para atuação num
mercado global e digitalizado.
A AASE em parceria com a UBI promovem um projeto que
visa apoiar as empresas ligadas ao artesanato no
desenvolvimento de processos de qualificação assentes em
modelos de produção e gestão sustentáveis e no
alargamento das suas capacidades para desenvolver novos
produtos aliados ao ecodesign.
O INOV WOOD&FURNITURE 19/20 apoia as PME da Fileira
da Madeira e Mobiliário a integrar a Indústria 4.0,
promovendo a rentabilização dos recursos por via da
inovação e introdução de TIC para melhoria da eficiência
global de operação e marketing, redução de custos e
gestão de estratégias de inovação.
O projeto LIFEWELL Marketing Digital visa a implementação
de uma plataforma de gestão de marketing digital. Esta
ação enquadra-se nas ações estratégicas da empresa, no
âmbito da estratégia de crescimento e internacionalização.

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

INDÚSTRIA

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Estratégia Digital GUARUJÁ BRASIL e Inovação com
Realidade Aumentada

Cubotónic ? Aposta na indústria 4.0

Pretende-se a capacitação para a Internacionalização
através do Diagnóstico e Definição de Estratégias
conducentes à atuação otimizada na Economia Digital e à
implementação de processos associados à Indústria 4.0,
nomeadamente a realidade aumentada.
Serviços de consultoria para o diagnóstico e plano de ação
para a integração da empresa no comércio digital e nos
processos da indústria 4.0
O projeto da Cubotónic visa obter 2 distintos diagnósticos
(cada incide num dos 2 diferentes domínios) que definam a
estratégia a adotar pela empresa a nível de content mktg e
digitalização de processo de produção. Assim a empresa
valer-se-á da nova tecnologia para incremento da sua
competitividade.
Criação e desenvolvimento de uma unidade industrial para
a fabricação de sobremesas prontas a comer com
caracteristicas inovadoras, tendo como objetivo a produção
de 7 gamas, num total previsto de pelo menos 18 novos
artigos.
O projeto da M3T tem como objetivo desenvolver um novo
ecossistema digital, associando investimentos em
equipamentos, tecnologias e pessoas de forma a promover
sua integração na revolução digital.

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 864 313,40

616 480,00

Criação de nova unidade de reciclagem e valorização de
papel e de cartão

662 248,68

Este projeto visa a aquisição de serviços especializados de
consultoria para a definição de um modelo de negócio
conducente à dinamização da presença da TECNOPACK, SA
na economia digital.

12 500,00
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Objetivo Temático |
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41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SISACOL - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E Capacitação
para
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
CONTROLE LDA
internacionalização
serviços;

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Criação e desenvolvimento de uma unidade industrial para
sua fabricação de sistemas e componentes elétrico-eletrónicos
internacionalizáveis, integrada nas novas instalações da
Empresa.
O promotor é uma microempresa criada em 2011, dedicada
à prestação de serviços de apoio à gestão da cadeia de
Criação de nova área de negócio, de serviços de
abastecimento de produtos farmacêuticos. Pretende-se
VANDERSOL, UNIPESSOAL LDA
aluguer de viaturas sem condutor e de programação
realizar uma mudança estratégica do seu negócio,
de rotas turísticas em Portugal.
complementando o mesmo com uma nova atividade com
grande potencial de crescimento.
A Belgrani visa inovar no seu processo produtivo, dotandose de equipamentos tecnologicamente avançados para
transformação de rochas ornamentais, com foco em
BELGRANI, LDA
Belgrani - Inovação Produtiva para Internacionalizar
tampos de cozinha e casa de banho em mármore, granito e
compactados. O projeto permitirá aumentar em 40% a
capacidade produtiva da Belgrani.
A Lusoforma com o presente projeto, pretende iniciar a
produção de um novo produto, as embalagens descartáveis
LUSOFORMA-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE Termoformagem de pratos
e embalagens em cartão, por forma a acompanhar as tendências e
EMBALAGENS S.A.
descartáveis de cartão
alterações regulamentares, contribuindo assim para a
economia circular e para o reforço da sua posição no
mercado.
A Doces do Marquês irá realizar um conjunto de
investimentos que visam o aumento da capacidade
Projecto de Aumento da Capacidade e Flexibilidade operacional e da flexibilidade, a melhoria e introdução de
DOCES DO MARQUÊS LDA
da Doces do Marquês
novos produtos por via do I&D Inov tecnológica a redução
da exposição à grande distribuição e o aprofundamento do
processo de internacionalização.

LISBOA-02-0853FEDER-044321

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-0853FEDER-044344

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-044463

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-044478

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-044600

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-044651

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PIT EVOLUTION , LDA
serviços;

a

indústria

e

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
STV - EQUIPAMENTOS PARA A INDUSTRIA E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
STV_Digital
LABORATÓRIOS LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e WISDONTOP SMART IT, LDA
serviços;

WISDON ON TOP

MARIA JOÃO BAHIA 4.0 ? Aposta em inovação
organizacional e marketing para difundir a
exclusividade da marca de joias de autor alémfronteiras

Expansão Digital da Gilles Joalheiros

Nova Unidade PIT EVOLUTION

LISBOA-02-0853FEDER-045459

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0853FEDER-045462

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0853FEDER-045478

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BAHIA, JOIAS DE AUTOR, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-045482

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GILES-JOALHEIROS LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-045485

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de ESISTEMAS - CONSULTADORIA DE SISTEMAS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MULTIMÉDIA, Qualificar a ÉSISTEMAS
serviços;
LDA

LISBOA-02-0853FEDER-045502

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ARMANDO RITO ENGENHARIA, S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-045518

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LOJA DAS MEIAS - MARCAS PRÓPRIAS TAILOR MADE
NAZARETH & CALLEIA - IMPORTAÇÃO E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
e PRIVATE LABEL| Incremento competitivo do
EXPORTAÇÃO LDA
serviços;
handmade in Portugal 4.0

LISBOA-02-0853FEDER-045520

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PALPLUS BUSINESS SOLUTIONS, LDA
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

Qualificação da empresa, inovando e preparando-a
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
melhor para poder competir no mercado global, com
VOICEINTERACTION - TECNOLOGIAS DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
aumento de quota nos EUA e com diversificação de
PROCESSAMENTO DA FALA S.A.
serviços;
mercados geográficos e segmentos; produtos;
angariaç

LISBOA-02-0853FEDER-045521

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

144/698

Resumo | Summary

Qualificação ARE2020

PQA ? Projeto de Qualificação Agregada

Nova unidade de produção de biomassa (caroço de
azeitona com % de humidade inferior a 12%).
Este projeto visa a aquisição de serviços especializados de
consultoria para a definição de um modelo de negócio
conducente à dinamização da presença da STV - EQUI
PAMENTOS PARA A INDUSTRIA E LABORATÓRIOS LDA na
economia digital.
A WISDON pretende promover a sua qualificação
competitiva, introduzindo alterações significativas à sua
organização interna e ao modo como se relaciona com o
exterior, criando as bases necessárias para o sucesso do
seu processo de internacionalização e para a
sustentabilidade do seu negócio.
Aposta em inovação organizacional e de marketing,
baseada nos referenciais Indústria 4.0, tendo em vista o
aumento da competitividade da BAHIA, JOIAS DE AUTOR,
LDA através da promoção da Marca MARIA JOÃO BAHIA a
nível de mercado global, difundindo o valor acrescentado
do setor além-fronteiras.
A Gilles pretende desenvolver um projeto de marketing
digital e plataforma de e-commerce para aumento de
vendas ao exterior, alavancando as vendas em termos de
novos canais de promoção e distribuição e impulsionando
uma marca existente desde 1992 e com elevada
notoriedade no mercado nacional.
O projeto tem por fim qualificar uma pequena empresa,
com aposta ao nível da melhoria dos modelos de
organização e gestão, nomeadamente através da
modernização da base tecnológica informática e dos
sistemas de informação e do reforço da presença na
Economia Digital.
O Projeto de Qualificação ARE2020, pretende dotar a ARE
de capacidade competitiva e flexibilidade de resposta em
mercados internacionais de elevada intensidade de
conhecimento como é o de obras de arte, através de novos
métodos de organização de trabalho e de gestão, e novas
abordagens de marketing
O projeto assenta na implementação de marcas próprias da
LOJA DAS MEIAS recorrendo a ferramentas inteligentes,
alinhadas com o referencial da indústria 4.0 quer a nível da
inovação marketing como organizacional visando a
disseminação do handmade in Portugal além fronteiras.
Este projeto de qualificação permitirá à Palplus desenvolver
as capacidades comerciais que até agora estavam em falta,
capacitando a empresa e a sua estrutura para um
expectável período de crescimento nos mercados
internacionais, à altura da capacidade e do ímpeto
inovador da empresa.
Qualificação da VoiceInteraction para poder preparar a
empresa para a transformação do seu modelo de negócio e
intensificar a sua internacionalização, visando diversificar
mercados geográficos, segmentos de mercado e clientes,
apostando mais na digitalização, e-commerce e
Industria4.0.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
174 644,00

374 338,48

756 272,26

706 275,25

615 160,00

897 101,60

12 500,00

414 450,00

274 030,00

112 843,79

46 860,90

80 894,00

222 280,00

67 000,00

251 190,00
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Resumo | Summary
O presente projeto da SCORING prevê essencialmente o
desenvolvimento de uma plataforma/sistema de gestão de
notação para empresas, e investimentos subsequentes,
permitindo a qualificação e uma melhoria na
competitividade da LEVEL ao nível da estratégia e do design
da sua estrutura organizativa.
O projeto PLAY QUALITY pretende reforçar as capacidades
de gestão e organização da Play Your Future para atuar a
nível global com uma plataforma digital inovadora no setor
do e-learning Sport e E-Sport.
A CESO pretende reforçar as suas capacidades de
organização e gestão de informação, através da adoção de
TIC e de uma aposta estratégica digital alinhada com os
desafios de diversificação pretendida para o negócio, de
modo a potenciar a eficiência de processos e a sua
competitividade internacional.

415 599,95

Criação de plataforma de comércio digital, integrado com
Criação de plataforma de comércio digital, integrado
ERP e certificação da empresa no âmbito da ISO9001:2015.
com ERP e certificação da empresa no âmbito da
Reforço da equipa de recursos humanos da empresa, para
ISO9001:2015
desenvolver e suportar estes novos projetos.

129 399,75

LISBOA-02-0853FEDER-045524

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SCORING - INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Projeto de Qualificação da SCORING
GESTÃO, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-045553

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PLAY YOUR FUTURE, S.A.
serviços;

PLAY QUALITY

LISBOA-02-0853FEDER-045562

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CESO CI INTERNACIONAL S.A.
serviços;

CESO DIGITAL

LISBOA-02-0853FEDER-045596

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CABLECHOICE,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
EXPORTAÇÃO, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-045612

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LEITEK
INNOVATIVE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-045629

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
COPIVARELA
EQUIPAMENTOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
ESCRITÓRIO, UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-045637

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, OVO SOLUTIONS ? Smart & Sustainable Community
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
S.A.
Life Improvement
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-045662

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ECOSKIN, LDA
serviços;

ECOSKIN - Melhoria da competividade

LISBOA-02-0853FEDER-045677

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MUSE'S SOUL, UNIPESSOAL LDA
serviços;

Qualificação empresa e marca Acquarell

LISBOA-02-0853FEDER-045687

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e QUIDGEST-CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.
serviços;

Quidgest - SI Qualificação

LISBOA-02-0853FEDER-045697

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SMARTAV, S.A.
serviços;

SMART Qualification

LISBOA-02-0853FEDER-045717

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PEPDATA, LDA
serviços;

Aposta em fatores de competitividade e organização
internos

LISBOA-02-0853FEDER-045718

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
NUCASE - CONTABILIDADE E FISCALIDADE,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Nucase 5.0
S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-045725

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CYCLOID - TECHNOLOGY AND CONSULTING, Projeto de reforço da ligação da Cycloid aos seus
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
LDA
parceiros de negócio e aos seus colaboradores
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-045754

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
PROTAME
QUALIFICAÇÃO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PROTAME-REPRESENTAÇÕES TECNICAS LDA
INTERNACIONALIZAÇÃO
serviços;

145/698

IMPORTAÇÃO

E

SOLUTIONS,

DE

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

LEITEK 4.0

Qualificação Copivarela

PARA

A

O atual projeto pretende qualificar a promotora nas áreas
de competitividade críticas para o negócio, possibilitando
uma melhor organização ao nível dos seus processos de
gestão e de marketing.
O presente projeto tem como objetivo apresentar o plano
de Qualificação da Copivarela com o objetivo de inovar na
organização interna, digitalizar o seu modelo de negócio e
certificar os processos. Estes investimentos serão o
primeiro passo numa estratégia internacionalização da
marca.
Os conceitos de SMART CITY, economia circular e ecoinovação têm vindo a ganhar relevo no contexto social
atual. O projeto proposto visa apostar no incremento
competitivo da OVO enquanto player de relevo neste
segmento pelo investimento ao nível dos domínios
imateriais de competitividade.
O projeto da ECOSKIN destina-se a incrementar a
competitividade da empresa, com a adoção de novos
processos de comercialização, suportado num modelo de
negócio com a aplicação de novas estratégias de
abordagem ao mercado (B2B/B2C), através de marcas
próprias e com reforço das capacidades de gestão.
Com o presente plano de investimentos, a Muse?s Soul,
Unipessoal, Lda pretende reforçar a divulgação da marca
a nível internacional e aumentar as exportações via online,
através de um site agradável e sofisticado, aliado a
estratégias de e-commerce e marketing digital.
Com este projeto a QUIDGEST pretende promover a sua
qualificação
competitiva,
introduzindo
alterações
significativas à sua organização interna e ao modo como se
relaciona com o exterior, criando as bases necessárias para
o sucesso da sua internacionalização e para a
sustentabilidade do seu negócio.
O projeto tem por fim qualificar uma pequena empresa,
com aposta ao nível da melhoria dos modelos de
organização e gestão, nomeadamente através da
modernização da base tecnológica informática e dos
sistemas de informação, da certificação ISO 9001 e do
reforço da presença na Economia Digital.
A Pepdata pretende, com a presente candidatura, investir
em competências internas que melhorem a sua
qualificação no âmbito da gestão de processos e pessoas,
com reflexo direto nas suas atividades para competir no
mercado global.
O projeto NUCASE5.0 visa uma maior qualificação
competitiva da empresa, focando numa vertente digital
para criar as condições de relacionamento mais próximo e
célere com o cliente, rompendo barreiras de tempo e
espaço e transformando possibilidades de interação para
maior amplitude no mercado global
O projeto visa um reforço das capacidades de organização e
gestão da Cycloid, assente na certificação de Sistemas de
Gestão (NP 4552), na desmaterialização dos processos com
clientes e fornecedores, na operacionalização de um
laboratório de testes virtual, e num reforço do Marketing
digital.
Capacitação da PROTAME ao nível dos métodos
organizacionais e de marketing de modo a Reforçar a
competitividade da empresa e para penetrar nos mercados
internacionais

40 400,00

125 310,00

140 322,50

295 538,33

895 250,00

71 325,45

112 000,00

515 975,00

161 077,47

133 830,00

89 875,00

349 580,28

137 875,00
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Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective
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LISBOA-02-0853FEDER-045762

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SISCOG-SISTEMAS COGNITIVOS, S.A.
serviços;

Balance

LISBOA-02-0853FEDER-045794

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GAMG, CENTRO DE IMAGEM DIGITAL LDA
serviços;

Inserção da empresa na economia digital e
certificação para expansão da actividade a novos
mercados

LISBOA-02-0853FEDER-045810

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ARABLAU
HIGIENE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-045819

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CHOCOLATES EXCELSIOR LDA
serviços;

Estratégia Chocolates-Qualifica

LISBOA-02-0853FEDER-045857

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ASK BLUE, LDA
serviços;

Qualificação da ASKBLUE, LDA, para acréscimo de
competitividade,
para
diversificação
da
oferta/sectores e internacionalização

03.03

Desenvolvimento da PMT no âmbito da qualidade,
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ambiente e inovação em novas tecnologias de
PMT - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
projetos e plataformas colaborativas conciliada com
PROJECTOS, UNIPESSOAL LDA
serviços;
valorização profissional e para a conciliação entre a
vid

PROFISSIONAL

- Transformação
Digital
Internacionalização

e

reforço

da

LISBOA-02-0853FEDER-045865

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0853FEDER-045881

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SOLMAIOR, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046058

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SANDOMETAL - METALOMECÂNICA E AR
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Aumento e melhoramento de competitividade
CONDICIONADO S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046134

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e TERESA LIMA & NEVES, LDA
serviços;

Website V3 Brindibérica

LISBOA-02-0853FEDER-046138

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INCENTIVEHOUSE, LDA
serviços;

INCENTIVEHOUSE - Nova Plataforma digital para
Programas Integrados de Incentivos

LISBOA-02-0853FEDER-046162

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e AGM, GLOBAL AESTHETICAL MEDICS, LDA
serviços;

CRIAÇÃO DE INOVADORA CLÍNICA DE MEDICINA
ESTÉTICA

LISBOA-02-0853FEDER-046180

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e RAIMUNDO JOAQUIM BRANCO LDA
serviços;

Restauro automóveis clássicos

LISBOA-02-0853FEDER-046185

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e EURO360 - PROJETOS E PARCERIAS, LDA
serviços;

Smart Sightseeing

LISBOA-02-0853FEDER-046199

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SIDEFARMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Projeto Inovação Sidefarma
EXPANSÃO FARMACEUTICA S.A.
serviços;

146/698

Qualificação da SOLMAIOR

O projeto visa implementar ac?o?es de qualificação em
domínios imateriais, promovendo a competitividade da
empresa com vista ao aumento da sua quota de mercado
internacional e do valor acrescentado dos seus produtos e
soluções.
Qualificação da empresa para reforço da sua
competitividade e captação de novos segmentos de
mercado através da inserção na economia digital, da
criação de uma nova marca, do desenvolvimento de novos
produtos e da certificação da qualidade.
A Arablau pretende alterar substancialmente os
procedimentos internos da organização através da
transformação digital do seu negócio, tendo como objetivo
o reforço das suas características diferenciadoras e o
aumento da competitividade, potenciando assim a sua
internacionalização.
Chocolates: Qualificação e Capacitação da Estrutura
Organizacional da empresa, promovendo a otimização dos
processos e a eficiência global da organização, para uma
atuação competitiva num contexto económico, e patamar
competitivo, de dimensão, e escala, globais, cimentando a
liderança do mercado
Este projecto de investimento promovido pela ASKBLUE,
uma empresa de média dimensão, criada em 2013,dedicase à prestação de serviços de consultoria, tem como
objectivo de obter de fundos que a apoiem a sua estratégia
diversificação no mercados interno e externo e assegure a
sua competitividade.
O projeto visa a modernização da PMT adaptando uma
gestão organizacional do trabalho, através de metodologias
inovadoras de gestão de projeto incluindo a certificação de
qualidade, ambiente e segurança, e conciliação com a vida
familiar com vista à internacionalização, ganhar
competitividade e valor
Qualificação e Capacitação da Estrutura Organizacional da
empresa, inovando e reforçando competências a nível
organizacional, nos métodos de gestão e de marketing, de
modo a promover a otimização, eficiência e
competitividade global da organização,favorecendo a
expansão da SOLMAIOR no mercado global
Com o presente projeto de investimento a SANDOMETAL
pretende aumentar a sua produtividade, qualidade final
dos produtos, lançar novos produtos e consequentemente
alargar o seu leque de mercados, essencialmente a nível do
mercado internacional.
Este projeto visa a aquisição de serviços especializados de
consultoria, com o objetivo de elaborar um diagnostico que
produza recomendações e que dinamize a presença da
empresa na economia digital.
O projeto visa a implementação de nova plataforma digital
de suporte aos PII's, que responde às exigências de
funcionalidades e compatibilidade com tecnologias móveis,
complementada com módulo de Gamification, traduzindose numa melhoria significativa do serviço prestado,
alavancando novos negócios.
A AGM pretende incorporar ferramentas/equipamentos
inovadores que lhe permitam inovar no processo produtivo
e espoletar a sua atividade, lançando soluções de medicina
estética destinadas ao segmento wellness e ao de turismo
de saúde, numa ótica de crescer no mercado global.
Através da reestruturação produtiva e organizacional, este
projeto irá alavancar a expansão internacional da RB. As
principais facetas inovadoras são o suporte à ambidextria
organizacional, com estratégias diferenciadas nas duas
áreas de negócio e a transformação digital da relação com
o cliente.
O projeto tem como objectivo criar um novo serviço de
sightseeing, o Smart SightSeeing. Este circuito turístico
procura conciliar um sightseeing tradicional com um
espetáculo multimédia sobre Lisboa, realizando um
espetáculo com dois palcos: o multimédia, no interior, e a
realidade, na rua.
A SIDEFARMA pretende aumentar a sua capacidade
produtiva em 70 %, implementando três áreas totalmente
isoladas (sólidos, líquidos, semi-sólidos). Esta ampliação é
sustentada na introdução de novos produtos, os quais
exigem equipamentos modernos, condições mais limpas e
um fluxo vertical da produção.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

93 418,00

133 670,00

194 496,00

381 905,00

159 560,00

97 119,00

239 300,00

1 094 820,39

14 340,00

204 850,00

462 200,00

239 837,50

410 740,00

1 878 061,26
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LISBOA-02-0853FEDER-046203

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046205

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046255

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046278

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046302

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046312

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A JSL aposta forte no investimento em novos
equipamentos que permitam produzir novos produtos
desenvolvidos pelo seu I&D, bem como melhorar a sua
JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.
competitividade e qualidade dos produtos, por adopção de
inovadores processos tecnológicos industriais, e dos
princípios e tecnologias da Industria 4.0.
SDF 365 tem por objetivo a implementação de técnicas e
tecnologias que reorientem o modelo operações p/ a
DIMPOMAR - ROCHAS PORTUGUESAS,
indústria 4.0, garantindo maior produtividade, exploração
SDF 365 - Stone Digital Fabrication
LIMITADA
geometrias, incremento flexibilidade, conetividade
(equipamentos, softwares, estabelecimentos e pessoas),
isto é, processos inteligentes
O projeto tem como objetivo dotar uma empresa líder no
mercado onde atua de uma maior capacidade produtiva
Aumento da capacidade de produção com aposta em
FAPIL - INDÚSTRIA, S.A.
(com processos únicos no mercado) com vista a responder
tecnologias únicas e inovação nos atuais produtos
às crescentes necessidades do mercado, incluindo uma
linha de produtos 100% reciclados
Este projeto da Favorite resulta da criação de uma empresa
com forte dinâmica de crescimento, assente numa
plataforma inovadora de turismo, capaz de fazer um match
FAVORITE CONSTELLATION UNIPESSOAL LDA Inovação da Favorite
perfeito entre necessidades dos turistas e preferências das
regiões de turismo, promovendo um turismo inteligente a
nível internacional.
O projeto de Inovação da NOVOTIPO visa a criação de
novos produtos inovadores via aquisição de equipamentos
NOVOTIPO EUROPA - INDÚSTRIA E NOVOTIPO 2020 - Inovação tecnológica + Novos produtivos totalmente integrados e automatizados,
COMÉRCIO DE EMBALAGENS S.A.
Produtos - produtividade e eficiência
consubstanciando o incremento da capacidade produtiva, a
inovação tecnológica e o redimensionamento da Empresa
no mercado externo.
Capacitar a intervenção da NewNote Solutions, a partir de
um conjunto de investimentos estruturados em atividades
NEWNOTE SOLUTIONS, S.A.
NEWNOTE INOV
inovadoras que, valorizando os fatores imateriais da
competitividade, permitirão reforçar a atuação da empresa
no mercado nacional e internacional.
Inovação Produtiva para: produção de novos
produtos injectados (Abraçadeiras Série T e Tomadas
Sem Parafuso), com inovação de processos vários na
extrusão e montagem/embalamentos, sob Industria
4.0.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

666 433,76

522 220,00

1 419 554,00

255 838,00

1 365 114,36

93 056,00

O projecto impacta as áreas de logística e de produção, e
resultará em aumento da:
LISBOA-02-0853FEDER-046364

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
- capacidade (mais volume/unid. de tempo)
UNIDETE - DETERGENTES E EQUIPAMENTOS Plano estratégico de aumento de capacidade
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
INDUSTRIAIS LDA
produtiva e inovação da UNIDETE
serviços;
- flexibilidade (mais produtos/unid. de tempo)

92 100,00

- qualidade do processo de facturação ao cliente, originada
pela redução da taxa de erro no embalamento e expedição.

LISBOA-02-0853FEDER-046560

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
DENTINHO DDX - EQUIPAMENTOS DE Fabricação e Comercialização de dispositivo doseador
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
HIGIENE ORAL, LDA
e elixir de Higiéne Oral
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046577

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ORIGINAL SPOT DESIGN LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046580

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de METALCONFORME
COMÉRCIO
E
Criação de nova Unidade Produtiva para produção de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS
novos produtos de I&D próprio
serviços;
LDA

LISBOA-02-0853FEDER-046585

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CENTRO DE RECICLAGEM DE PALMELA S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046587

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, OVO SOLUTIONS 4.0 | Connected, Smart &
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
S.A.
Sustainable Community Life Improvement
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046590

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SIMÃO PIMENTA - INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO Capacitação empresarial
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
E PVC, UNIPESSOAL, LIMITADA
crescimento.
serviços;

147/698

ON SPOT - Estratégia baseada numa nova unidade
industrial altamente inovadora que suporte o
processo de internacionalização

CRP :: Inovação Tecnológica dos Processos e Sistema
de Fabrico por via da Adoção e Introdução de Novos
Processos

da

SIMAR

para

o

Por via de um investimento total de 215.269? em
equipamento produtivo,a DDX pretende iniciar uma
atividade de Fabricação e Comercialização de dispositivo
doseador e elixir de Higiéne Oral,explorando um conceito
inovador de apresentação do produto ao cliente e visando
a expansão para Mercados Europeu
O projeto tem como principais objetivos a criação de uma
unidade industrial dotada de uma capacidade instalada
adequada para a abordagem aos mercados internacionais,
por via da eficiência produtiva da empresa com o inerente
aumento da qualidade final do produto.
Criação de um novo estabelecimento: uma nova nave
produtiva para desenvolvimento e produção de 2 novos
produtos, com incorporação dos princípios da Indústria 4.0,
que lhe permitirá subir na cadeia de valor, potenciar o
crescimento internacional e a diversificação de clientes e
produtos
Inovação Tecnológica dos Processos e Sistema de
Fabrico,através da adoção de novos sistemas produtivos /
processos de produção,q permitirão melhorar a capacidade
de aproveitamento de resíduos e os níveis de reciclagem do
CRP,bem como diversificar o leque de produtos/resíduos
processados internamente
É objetivo do OVO a implementação de inovação de
PROCESSO e de PRODUTO, ORGANIZACIONAL e de
MARKETING tendo em vista a exploração das vantagens
competitivas e aposta no crescimento à escala global
assente na Indústria 4.0, em I&D, na economia circular,
ecossistema industrial e SMART CITIES.
A SIMAR definiu como objetivo estratégico o crescimento.
Para alcançar esse objetivo focar-se-á no seu core business,
e diversificará a sua carteira de clientes. O presente projeto
visa a capacitação empresarial da SIMAR para alcançar esse
desígnio.

211 719,08

997 500,00

1 321 450,80

6 328 000,00

2 148 988,10

569 650,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-02-0853FEDER-046594

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

02

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a Competitividade
das PME

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MAILSPIKE - TECHNOLOGIES, LDA
serviços;

Inovação produtiva Mailspike

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e TECTRAY, LDA
serviços;

Aumento da capacidade e da competitividade
empresa por via da aposta numa estratégia
diferenciação e inovação permanente ao nível
produto, processo produtivo, organizacional e
marketing, i

Serviço inovador da Alphabet

Resumo | Summary

da
de
do
de

LISBOA-02-0853FEDER-046596

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0853FEDER-046597

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ALPHABET MY TREASURE, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046599

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
PLASFICH - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
PLASFICH 4.0 | Global, Green & Connected
MANUTENÇÃO EM TERMOPLÁSTICOS, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046622

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ABEL PEREIRA GONÇALVES LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046639

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
PLASOESTE
SOCIEDADE FLEXPACK ? Soluções Sustentáveis de Embalagem
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS LDA
Flexível
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046647

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e NOVACOAT, LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046657

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

Aumento da capacidade de uma fábrica de
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
VIRCLAR - VIDREIRA CENTRAL POVOENSE transformação de vidro plano, sob processos
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
LDA
produtivos inovadores e um sistema I 4.0 de
serviços;
digitalização da fábrica.

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PRODVIRTUS, LDA
serviços;

Nova unidade de produção de componentes em
compósito e fibra de carbono para a indústria
aeronáutica, automobilística, robótica e outros
nichos de mercado internacionais de elevado valor
acrescentado

Premium Welding Experience

Projeto de Inovação Produtiva APG

Criação de unidade produtiva de tratamento e
revestimento de peças e componentes para a
indústria automóvel

LISBOA-02-0853FEDER-046667

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-0853FEDER-046668

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ELECTRO-PORTUGAL LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046670

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SGR - SOCIEDADE GESTORA DE RESÍDUOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
SGR na vanguarda da Economia Circular
S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046673

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MARMEQUER
EMPREENDIMENTOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Ampliação e reclassificação do Hotel Al Foz
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS S.A.
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e LASERPERFORMANCE, UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046676

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Implementação, em Setúbal, de uma nova unidade
industrial para produção de embarcações de recreio e
Criação de unidade fabril para construção de
competição - devidamente licenciadas sob a marca do líder
embarcações de recreio e desporto
mundial deste mercado - LaserPerformance -, segundo as
mais inovadoras e sustentáveis práticas do setor.

LISBOA-02-0853FEDER-046677

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CONFORHOTEIS - GESTÃO DE HOTÉIS LDA
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046680

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
A CASA DA FRUTA - COMÉRCIO DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Native Project
PRODUTOS ALIMENTARES LDA
serviços;

148/698

A Mailspike tem como objetivo o desenvolvimento de
novas funcionalidades do seu serviço MPS e do
desenvolvimento de novos serviços. Estes investimentos
irão tornar a empresa competitiva na prestação de um
serviço diferenciador e de valor acrescentado para os seus
clientes nacionais e internacionais.
Aposta em inovadores tabuleiros destinados a um novo
segmento de atuação (PANIFICAÇÃO),apostando na
implementação de um parque tecnológico evoluído,com
procedimentos que contribuirão para o desenvolvimento
de uma Economia Verde, assumindo uma forte aposta no
crescimento da Tectray no mercado global.
O projeto da Alphabet tem como objetivo desenvolver um
software que torne o seu serviço competitivo nas áreas
críticas. Os investimentos contribuirão para tornar o serviço
diferenciador da concorrência e de valor acrescentado para
o cliente, tornando assim a atividade da empresa
internacionalizável.
A PLASFICH aposta no aumento da competitividade em
linha com a exploração dos seus fatores críticos de sucesso
e histórico de sucesso no mercado apresentando inovação
de PROCESSO e de PRODUTO alinhadas com a indústria 4.0
e sustentabilidade.
Aumento da capacidade já existente, introduzindo-se uma
nova linha de produção. Serão adquiridas 3 máquinas,
produzindo-se mais, de modo uniforme e com uma maior
abrangência de produtos. Será ainda reforçada a
capacidade de ventilação, armazenagem, cablagem,
iluminação e produção de energia.
O FLEXPACK visa a introdução no mercado de uma nova
linha de produtos baseados em matérias-primas
sustentáveis e eficientes em termos do seu ciclo de vida.
Este projeto de investimento permite desenvolver a
atividade da PixelInédito, capacitando-a das ferramentas
produtivas/tecnológicas indispensáveis à pintura líquida de
peças e componentes para a Indústria Automóvel ?
atividade direcionada para o mercado internacional.
O projeto visa o aumento da capacidade de uma unidade
industrial de transformação de vidro plano, através da
implementação de um sistema produtivo inovador, o qual
estará suportado por tecnologia com atributos da Indústria
4.0.
Criação de unidade de produção de componentes em
compósito e fibra de carbono para a indústria aeronáutica,
automobilistica de competição (nomeadamente para o
fabrico exclusivo de modelos da classe LMP3, DAKAR, F1 e
Side-by-side), pranchas de marcas próprias para desportos
náutico, entre outros
Cerca de 40% das vendas da Electro-Portugal resultam de
elétrodos revestidos, que têm a sua capacidade produtiva
em plena ocupação. Por isso, investir-se-á no aumento da
capacidade produtiva para satisfazer a atual procura,
apostar na IDI e alargar o leque de elétrodos (maior valor
acrescentado).
Com o novo estabelecimento e equipamentos de ponta, a
SGR aumentará a capacidade de receção e
acondicionamento de resíduos e CDR, reduzirá custos de
produção, melhorará as specs técnicas dos CDR e lançará
um novo modelo de distribuição. O investimento suportará
o processo de internacionalização.
Ampliação, requalificação e reclassificação do Hotel Al Foz ?
4 ** - um marco no turismo regional, uma âncora para o
desenvolvimento turístico do Estuário do Tejo, para
mostrar novos pontos de interesse de Portugal, ao mundo.
Pretende-se criar condições para a excelência do serviço.

Mafra Story Hotel

O Mafra Story Hotel assenta na inovação conceptual,
oferecendo uma experiência única de imersão cultural,
num
espaço
arquitetónico
monumental
e
tecnologicamente de vanguarda, em que se conjuga a
cultura, a música e o imaginário de Saramago na
construção de uma oferta ímpar para os nossos clientes.
O projeto de investimento pretende desenvolver a área de
negócios de produção de gelados saudáveis permitindo
que esta gama de produtos substitua a principal atividade
da empresa de comercialização de sumos de fruta e
produção de cocktails e smoothies.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

515 000,00

1 106 476,24

537 958,08

465 119,20

483 530,00

2 730 364,83

1 958 850,00

1 674 460,00

885 600,00

1 270 357,68

1 972 298,33

3 449 149,25

4 402 666,66

12 406 111,35

874 193,49
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LISBOA-02-0853FEDER-046699

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e EURONAVY ENGINEERING S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-046719

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
BIOCERAMED
CERÂMICOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
APLICAÇÕES MÉDICAS, S.A.
serviços;

LISBOA-02-0853FEDER-047290

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SERVISTEEL - SOLUÇÕES
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
ENGENHARIA, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
GRAVOPLOT - GRAVAÇÃO, IMPRESSÃO E
Viseiras e Caixas Protector 2020
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
SINALÉTICA, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Aposta na Reversão da Capacidade Produtiva e
CULTO DA IMAGEM - PRODUÇÕES E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Reorientação Estratégica para a Produção de Bens
SOLUÇÕES, LDA
serviços;
Relevantes para o Combate à COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-048038

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SWIFT BLUE SPORTS, UNIPESSOAL LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e APAMETAL-APARELHAGEM METALICA LDA
serviços;

APACARE BY APAMETAL

Euronavy ? Criação de Unidade Industrial

PARA

TÉCNICAS

E

Bioceramed - Inovação Produtiva

Incorporação de resíduos da produção de
abobadilhas noutros processos de produção da
SERVISTEEL

LISBOA-02-08B9FEDER-048044

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-048188

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e X-CELL DESIGN, UNIPESSOAL LDA
serviços;

X-CELL contra a COVID 19 ? INOVAR na SAÚDE

LISBOA-02-08B9FEDER-048295

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MUSE'S SOUL, UNIPESSOAL LDA
serviços;

Muse - COVID - Oeiras

LISBOA-02-08B9FEDER-048332

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ARTWEAR - DESIGN E MERCHANDISING DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Artwear_Covid
ARTE, UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048372

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CPG - CENTRAL
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
UNIPESSOAL, LDA.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048393

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GISPOL, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048407

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Enerre - Unidade Produtiva Máscaras Cirúrgicas e
ENERRE - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Semimáscaras
de
Proteção
Respiratória
S.A.
serviços;
Autofiltrantes

LISBOA-02-08B9FEDER-048481

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e LIGRATE-ATELIER GRÁFICO LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e NZYTECH, LDA
serviços;

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-048496

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-048507

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Este projeto tem como objetivo a internalização da
produção de todos os revestimentos marítimos de alta
performance desenvolvidos pela Euronavy. Para este
efeito, a Beneficiária pretende avançar com a constituição
de uma unidade industrial inovadora na Península de
Setúbal.
Através do presente projeto a promotora pretende iniciar o
fabrico de novos produtos de maior valor acrescentado
(direcionados para coluna) e internalizar novas
competências que lhe permitam aumentar capacidade
produtiva e melhorar flexibilidade, para respostas mais
céleres ao mercado.
A SERVISTEEL possui um modelo de abobadilha em EPS que
garante um encaixe perfeito nos LSF que comercializa. Esta
produção gera resíduo de EPS que a empresa pretende
valorizar, identificando oportunidades de incorporação do
mesmo noutros sistemas construtivos e entrando assim
numa economia circular.
Produção e comercialização de viseiras em policarbonato e
de caixas de proteção para o procedimento de Entubação
Orotraqueal.
Reversão da Capacidade Produtiva e Reorientação
Estratégica para a Produção de Bens Relevantes para o
Combate à COVID-19, designadamente Viseiras, um
equipamento de proteção individual fulcral para fazer face
ao combate à pandemia, nas vertentes de prevenção e
proteção contra o contágio da doença

Inovação na produção de bens para combate à Inovação na produção de bens para combate à pandemia
pandemia COVID-19
COVID-19

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

PHARMA

Resumo | Summary

GROUP, Reforço das competências laboratoriais da Farmácia
São Tomé para produção de alcool-gel

COVID19i4.0Tech - Fabricação de produtos
destinadas à protecção da pandemia do COVID-19

Reforço da capacidade produtiva da Ligrate

O projeto APACARE BY APAMETAL tem como objetivo
produzir equipamentos de proteção individual, tais como
Viseiras e Óculos de Proteção imprescindível para garantir a
saúde e a segurança dos cidadãos, profissionais de saúde,
elementos de segurança e socorro.
A X-CELL vai investir em tecnologia para produzir 3 tipos de
produtos de combate ao surto COVID-19: VISEIRA,
BARREIRAS DE PROTEÇÃO ACRÍLICA E SINALÉTICA
ANTIBACTERIANA.
Os produtos estão alinhados com as necessidades
emanadas pela DGS, e respeitarão todas as normas e
requisitos aplicáveis.
A Muse?s com este projeto decide produzir os vários
produtos possíveis para o combate ao COVID-19,
designadamente, viseiras, batas, mascaras, perneiras,
proteção calçado, toucas, etc.
Diversificação produtiva, organizacional e mkt para a
produção inaugural de viseiras de proteção individual e
máscaras cirúrgicas FFP2 e FPM3 customizadas para suprir
necessidades dos hospitais públicos e privados,
laboratórios acreditados e farmacêuticas nacionais e para
exportação para Angola
Projeto de Inovação para reforço das competências
laboratoriais para produção de soluções desinfetantes à
base de álcool.
A GISPOL com projecto COVID19i4.0Tech que visa produzir,
em condições e quantidades industriais, viseiras, máscaras
cirúrgicas, toalhetes desinfetantes individuais e ainda a
produção de safety Kits compostos por mascaras, luvas,
toalhetes desinfetantes focado na melhoria de qualidade e
foco no I&D.
O projeto visa o desenvolvimento de uma nova linha de
produção de máscaras de proteção individual, com o
objetivo de suprir as atuais necessidades da sociedade,
alavancando toda a experiência acumulada no
desenvolvimento da atividade Enerre nas áreas de
impressão têxtil e comércio de vestuário.
Reforço da capacidade produtiva da Ligrate de forma a que
esta consiga adaptar a sua produção à disponibilização de
produtos relevantes para combater a pandemia COVID-19.

O projeto visa a concretização dos investimentos
Produção de kits de real-time RT-PCR de elevada necessários para a NZYTech alargar a sua capacidade
eficácia e simplicidade para deteção do novo vírus produtiva ao fabrico em larga escala de kits de real-time RTpandémico SARS-CoV-2
PCR de elevada eficácia e simplicidade para deteção do
novo vírus pandémico SARS-CoV-2.
O projeto visa a criação de uma linha de produção de
Criação de linha de produção de equipamentos
equipamentos de proteção individual (material médico de
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
médicos (proteção individual) e hospitalares
EMETRÊS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE
proteção, grampos e suportes para puxadores),
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
(componentes para ventiladores), ferramentas de
EQUIPAMENTOS GRÁFICOS LDA
equipamentos hospitalares (válvulas e braçadeiras para
serviços;
teste e diagnóstico (zaragatoas) e segurança
tubos para ventiladores) e zaragatoas com vista ao
contribuindo para
combate do surte pandémico da COVID-19.

149/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

742 664,13

708 000,00

18 750,00

338 332,76

527 943,70

149 684,87

941 572,50

137 131,20

157 500,00

244 395,00

39 500,00

953 896,16

3 037 354,46

150 711,00

735 333,06

1 071 000,73
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A TECNOCOSMÉTICA pretende com o presente projeto
proceder à produção de 2 novas linhas de produtos para
TECNOCOSMETICA-PRODUTOS COSMETICOS Projeto de investimento da TECNOCOSMÉTICA para desinfeção humana e limpeza de multisuperfícies
LDA
combate ao Covid-19
(desinfetantes e desenvolvimento de bactericidas e
antissépticos sem álcool), através de investimentos a nível
produtivo, operacional e de marketing
Projeto de produção de uma gama de gel desinfetante para
as mãos em formatos inovadores sticks (saquetas
Bluechance gel desinfetante para as mãos novos
BLUECHANCE, LDA
individuais) e formatos tradicionais de modo a permitir
formatos
uma utilização simples e prática no dia a dia para proteção
de todos.

LISBOA-02-08B9FEDER-048529

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048544

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048556

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e WELCOME EMOTIONS, LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
STAB VIDA, INVESTIGAÇÃO E SERVIÇOS EM
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
STAB4COVID
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LDA
serviços;

470 125,90

372 620,00

Produção de Álcool gel e Creme protector com todos os
benefícios para a saúde do Ozono.

Produção de Álcool Gel e Creme com Ozono

O projeto STAB4COVID prevê o combate à pandemia COVID19 por via da disponibilização de serviços de (A)
Diagnóstico e análise da COVID-19; (B) Caracterização e
análise genómica viral do SARS-CoV-2; e (C) Caracterização
de imunidade individual e coletiva à COVID-19.
O presente projeto visa a criação de uma nova linha de
Criação de linha de produção de equipamentos de produção de equipamentos de proteção individual
DANAE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA proteção individual (máscaras) contribuindo para o (máscaras) com o objetivo de suprir as necessidades da
combate ao surto pandémico da COVID-19
sociedade atual no que concerne a produtos necessários ao
combate do surto pandémico da COVID-19.
A Activeng pretende adicionar ao seu portfólio dois novos
serviços, nos quais pode aplicar, rápida e efetivamente, as
suas valências e a sua experiência:
Atividades de desinfeção e esterilização de combate
ACTIVENG, LDA
? Descontaminação de espaços fechados (públicos e
ao COVID-19
privados);
? Esterilização de máscaras e outros materiais e consumíveis
incluindo desinfetantes.

LISBOA-02-08B9FEDER-048564

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-048570

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048604

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

Adaptação da atividade da empresa para combater o vírus
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Combate ao COVID-19 -Fabricação de barreiras de COVID-19 através da fabricação de barreiras de proteção
SMGC - CASA DOS POSTAIS, UNIPESSOAL
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
proteção eficazes e ergonómicas e variada sinalética de alta qualidade para várias entidades públicas e privadas
LDA
serviços;
para o cumprimento das regras COVID-19
e sinalização especializada COVID-19 com vista a otimização
do respeito das regras de distanciamento e de segurança.

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MIDORI PHARMA IBÉRICA, LDA
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

ROYALNEURON
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
IMPORTAÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS
serviços;
DISPOSITIVOS MEDICOS LDA

LISBOA-02-08B9FEDER-048613

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-08B9FEDER-048655

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-08B9FEDER-048665

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-08B9FEDER-048668

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

A empresa MIDORI PHARMA IBÉRICA, LDA submete
candidatura ao presente aviso, para a instalação de uma
NOVAS MASCARAS PARA COMBATE E PREVENÇÃO
fabrica de produção de mascaras (produção materia prima,
DO COVID-19
produção das mascaras e embalamento), para combate e
prevenção da pandemia COVID-19.
A Royalneuron Portugal é uma empresa Portuguesa,
vocacionada para a colocação no mercado, de produtos
E
Insalação do processo produtivo de Alcool Gel
médicos e equipamentos de segurança registados e
E
certificados pelo Infarmed e demais entidades
certificadoras internacionais.
A BASIC STUFFS, responde às necessidades criadas pela
pandemia do COVID 19, prevendo ter o projecto concluído
em dois meses.
Adaptará as suas instalações ao fabrico de máscaras faciais
cirúrgicas (DMs) Tipo I/II/IIR e de máscaras autofiltrantes
(EPIs) tipo N95/FFP2/FFP3, no total de 40 M/mês.

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
BASIC STUFFS - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Basic Stuffs Inova
MÉDICOS, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048680

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
TENENTE & ELOSEGUI - DESENVOLVIMENTO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
3DWAYS no combate ao Covid-19
E PRODUÇÃO, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048731

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SPATITENG LDA
serviços;

Lusomaskdescartável

LISBOA-02-08B9FEDER-048733

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ACD PRINT, S.A.
serviços;

Inovação de produto

LISBOA-02-08B9FEDER-048742

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CW4U - COMPONENTES DE TRATAMENTO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Masks from Portugal (CW4U)
DE ÁGUA, UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048744

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-048764

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03

Máscara

cirúrgica

com

Investimento em equipamento necessário ao design de
protótipos e à produção de diversos equipamentos
essenciais no combate ao Covid-19, nomeadamente,
viseiras de proteção, peças de acessibilidade multifunções
e válvulas Venturi para aplicação nas máscaras de oxigénio
de Venturi.
O presente projeto tem em vista dotar a empresa dos
equipamentos e certificações necessárias, para o
elásticos
desenvolvimento de novos produtos inovadores para fazer
face ao COVID 19, nomeadamente, máscaras cirúrgicas tipo
II para adultos e crianças.
ACD Print aposta na produção de produtos que darão
resposta às crescentes necessidades provocadas pelo
COVID-19, no âmbito dos Dispositivos médicos e
Equipamento médico e hospitalar, através das inovadoras
tecnologias 3D.
Reconversão da capacidade instalada da CW4U e aquisição
de novos equipamentos específicos, que viabilizem a
produção em série de máscaras descartáveis e reutilizáveis,
tendo em vista contribuir para a resposta à pandemia da
COVID-19.

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
3DLIFE VISION
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 3DLIFE, LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CINTRAMÉDICA II - SERVIÇOS DE SAÚDE, Criação de departamento de biologia molecular para
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
LDA
efetuar testes COVID-19 à população
serviços;

150/698

383 613,83

198 000,00

184 000,00

77 344,00

138 933,00

1 290 418,42

224 838,01

564 592,50

288 832,88

234 309,60

247 759,08

1 232 147,00

Produção de Viseiras de Protecção Individual através de
processo inovador (Impressão 3D)

26 470,00

Criação de departamento de biologia molecular para
efetuar testes COVID-19 à população

215 210,89
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LISBOA-02-08B9FEDER-048775

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e UNIBIO - LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048804

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048854

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-048874

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-048886

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

LISBOA-02-08B9FEDER-048936

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-08B9FEDER-048955

03.03

03.03

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

Nome da Operação | Operation Name

Produção de um Desinfetante Biológico para mãos para o
mercado global que vai desde o consumidor particular a
todo o tipo de empresas e entidades.
O objectivo do projecto "JOCRIL-COV 19" é reverter a
produção da empresa JOCRIL por forma a que passe dos
JOCRIL - SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE
bens que produzia para a produção, agora, de bens
JOCRIL-COV19
ACRILICOS LDA
destinados a combater a pandemia do COVID-19,
redirecionando a sua atividade, criando uma área de
prototipagem e alterando a área de produção.
O presente Projeto tem como objectivo o desenvolvimento
ACRILTÉCNICA - PLÁSTICOS TÉCNICOS LDA Sistema Forcover
de sistemas de protecção médica para as clinicas dentárias
e de higiene oral.
Produção de máscaras descartáveis de proteção Instalação de linha de produção de mascaras faciais
MARVELOUS LIZARD INVESTIMENTO &
respiratória de acordo com a classificação europeia descartáveis de proteção respiratória que respeitem a
GESTÃO UNIPESSOAL LDA
FFP2
classificação europeia FFP2
Produção de um Desinfetante Biológico para mãos

Criação de uma nova nave industrial para produção de bens
relevantes para o combate à COVID-19, designadamente,
Nova nave industrial para produção de álcool
alcool etílico sanitário desinfetante, produto fulcral para
sanitário e desinfetante para combate ao Covid 19
fazer face ao combate à pandemia, nas vertentes de
prevenção e proteção contra o contágio da doença

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e TABELA ESTÁVEL - LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CHEMZY - TECNOLOGIA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
BIOQUÍMICA LDA
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FAPIL - INDÚSTRIA, S.A.
serviços;

Remodelação de Unidade Industrial para fabrico de
Equipamentos de Proteção Individual de forma a dar
resposta às necessidades do mercado no combate à
pandemia causada pelo COVID-19

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CHEMIC-IDEA, UNIPESSOAL LDA
serviços;

O aumento da competitividade para resposta ao
Covid-19 da CHEMIC-IDEIA,

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DOIS CORVOS CERVEJEIRA LDA
serviços;

Adaptação da capacidade de produção para a criação
de destilaria para a produção de alcool-gel para o
combate ao COVID-19

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MAGJACOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
MAGJACOL 2020
COLAS E IMPERMEABILIZANTES LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-048996

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e A.R. STARS CONCEPT, LDA
serviços;

ARStars_Covid-19

LISBOA-02-08B9FEDER-049018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PRODVIRTUS, LDA
serviços;

ROVI (Robot Virtus) - Inclusão de nova linha de
fabrico de ROBOTS autónomos para desinfecção
hospitalar

LISBOA-02-08B9FEDER-049066

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de BEYOND VISION - SISTEMAS MÓVEIS
Beyond Vision: Criação de unidade produtiva para
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e AUTÓNOMOS DE REALIDADE AUMENTADA,
fabrico de Equipamentos de Proteção Individual
serviços;
LDA

LISBOA-02-08B9FEDER-049072

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Aumento da capacidade produtiva da linha de
CIMAI,
ENGENHARIA
E
QUÍMICA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
desinfetantes de forma a ajudar ao combate da
AVANÇADA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
serviços;
pandemia COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-049087

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e LUSOBIBLOS, UNIPESSOAL LDA
serviços;

LusoBIBLOS - Mascaras e viseiras personalizadas

LISBOA-02-08B9FEDER-049153

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e OXRAY, LDA
serviços;

Máscaras e EPIs by OXRAY

LISBOA-02-08B9FEDER-049255

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e B2R - ATELIER DE IMPRESSÃO LDA
serviços;

B2R - Viseiras e protetores 2020

LISBOA-02-08B9FEDER-049267

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INFINITY MAKE UNIPESSOAL LDA
serviços;

Infinity Inovação

LISBOA-02-08B9FEDER-048890

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-08B9FEDER-048897

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-08B9FEDER-048932

151/698
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QUÍMICA

E

biocidas hidroalcoólicos/iodados 2020

O
projecto
destina-se
essencialmente
à
automação/expansão da capacidade produtiva de
desinfetantes, promovendo a substituição de importações,
com evidente ganho de autonomia, nestes tempos em que
a cadeia de abastecimento internacional, para este tipo de
produtos, se encontra em disrupção.
Devido ao surto pandémico causado pelo COVID-19, o
presente projeto visa responder ao aumento da procura de
Equipamentos de Proteção Individual e Dispositivos
Médicos, através da remodelação da unidade industrial da
Fapil para integrar o fabrico de óculos e viseiras de
proteção.
O projeto ?O aumento da competitividade para resposta ao
Covid-19 da CHEMIC-IDEIA? pretender dotar CHEMICIDEIA, Unipessoal Lda, Lda de equipamentos produtivos
para fazer face ao Covid-19.
Introdução de uma nova atividade através da criação de
uma destilaria para a produção de álcool-gel para o
combate ao COVID-19.
Inovação no processo produtivo e introdução de novo
produto higienizante de mãos de base alccolica através de
processo automatizado de enchimento e criação de 2
postos de trabalho
O projeto visa a produção de gel alcoólico ou solução
alcoólica para desinfeção das mãos e produção
automatizada de máscaras comunitárias (ou sociais)
reutilizáveis do nível 2 e 3.
ROVI - Incorporação de nova linha de produção para fabrico
de Robots autónomos para esterilização por UV de salas de
operações, salas de espera e desinfecção de superfícies
acessíveis em espaços Hospitalares em geral
Criação de nova unidade produtiva dedicada à impressão
3D, assemblagem e comercialização de viseiras de proteção
individual, por forma a dar resposta à atual situação
pandémica motivada pela COVID 19 e capacitando-se para
o aumento da procura por estes produtos no período póspandemia.
Através do presente projeto, a CIMAI tem como objetivo o
aumento da capacidade produtiva de produtos
desinfetantes aptos ao combate do vírus causador da
doença covid-19.
O projeto tem como objetivo capacitar a LusoBiblos para a
produção e comercialização de viseiras e máscaras de
proteção individual. O investimento permitirá produzir e
customizar viseiras certificadas pela ASAE com o logotipo
do cliente, e produzir máscaras customizadas, certificadas
pelo CITEVE.
Industrialização de empresa grossista de medicamentos e
equipamentos médicos, com vista à contribuição para o
combate ao COVID-19.
O presente projeto tem como objetivo aumentar a
qualidade e a capacidade de produção de viseiras e
proteções de secretária. A B2R já se encontra neste
mercado, contudo o investimento permitirá aumentar a
capacidade de produção da empresa, bem como produzir
produtos certificados pela ASAE.
O objetivo deste projeto é dotar a Infinity dos
equipamentos necessários para que possa alavancar a sua
produção de viseiras e divisórias, fruto da escassez destes
tipos de instrumentos essenciais à proteção individual no
contexto atual de pandemia do novo coronavírus.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
83 940,00

357 229,68

52 980,00

245 889,00

1 867 708,10

44 284,54

2 222 364,47

73 455,00

74 859,00

254 500,00

374 473,50

474 000,00

281 500,00

263 069,06

88 571,41

390 791,16

419 029,46

51 856,00
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LISBOA-02-08B9FEDER-049278

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-049301

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-049323

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-050108

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-050308

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-050374

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ARTÉRIAFUTURA, LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de ET-EMPRESA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e EXPORTAÇÕES,IMPORTAÇÕES
serviços;
COOPERAÇÃO INDUSTRIAL LDA

686 250,00

114 622,32

LISBOA-02-08B9FEDER-050709

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-051202

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-051367

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-051375

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-051527

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-02-08B9FEDER-051581

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Resumo | Summary

Com o intuito de reduzir os impactos económicos
DE
provocados pela pandemia, a ET pretende assegurar a
Aumento da produção para assegurar o combate ao
E
prevenção da doença COVID-19, através da produção de
COVID-19
novos produtos (máscaras sociais, máscaras cirúrgicas,
máscaras FFP2 e vestuário hospitalar).
Reconversão da capacidade produtiva da Cellwater para a
conceção de novas soluções biocidas destinadas ao
CELLWATER-PRODUTOS QUIMICOS PARA A BioCELL 2020 - Novos produtos biocidas com linha de combate da pandemia COVID-19, com o fabrico de
INDÚSTRIA, UNIPESSOAL LDA
produção dedicada e automatizada
desinfetantes e virucidas para prevenção e controlo de
infeções, de utilização direta em higiene humana ou
indireta em superfícies e ambiente.
A WAE visa a criação de um produto desinfetante inovador
em Portugal obtido a partir de Ácido Hipocloroso, um
Ozean Spray Desinfectante T1 e T2 destinado ao uso poderoso agente oxidante que elimina 99,9% de bactérias,
WILD AT EASE, LDA
profissional e uso doméstico
fungos e vírus, através da aquisição de uma linha produtiva,
capacitando-se para o fornecimento de hospitais, escolas,
aeroportos,etc
A nossa empresa visa um esforço de adaptação e de
investimento nas suas instalações, ajustando os métodos
TRANSUCATAS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. Medidas de Higienização - Defesa Covid-19
de organização do trabalho e de relacionamento com
clientes, fornecedores e colaboradores às novas condições
de contexto da pandemia da doença COVID -19
Dotar o escritório de Lisboa (que dispõe de um espaço de
cerca de 200m2, para mais de 20 colaboradores) das
CREATIVE MINDS - SOLUÇÕES GLOBAIS DE
Implementação de melhoramentos na segurança condições necessárias para evitar o contágio de Covid-19.
COMUNICAÇÃO, MARKETING E GESTÃO,
devido à pandemia Covid-19
De entre as medidas contam-se a instalação de acrílicos
LDA
separadores, bem como de materiais de desinfeção e de
proteção individual.

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

03.03

Adaptação da atividade e das instalações ao contexto Medidas de adaptação das instalações e da atividade para
Covid-19
fazer face às restrições causadas pela Covid-19.

A empresa tem necessidade de se adaptar, para fazer face
aos riscos associados à disseminação da COVID-19,
Adaptação em segurançaõ da Aquaservice quanto à reforçando as condições de higiene, segurança e
WATERCARE - TRATAMENTO DE ÁGUAS LDA
COVID-19
isolamento dos seus colaboradores e visitantes, para poder
assegurar o cumprimento das normas estabelecidas pelas
autoridades competentes.
A AGA - Álcool e G.A visa a adaptação da sua unidade
industrial para o aumento da capacidade de produção de
AGA - ÁLCOOL E GÉNEROS ALIMENTARES Produtos AGA - Três produtos ÁLCOOL + Quatro álcool, álcool em gel e outras soluções alcoólicas através da
S.A.
produtos SABA (cinco existentes e dois novos)
adaptação de máquinas existentes e aquisição de uma nova
linha produtiva, capacitando-se para as inúmeras
solicitações do mercado.

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DESPERTACORTESIA UNIPESSOAL LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e LETRAS FRESCAS - LDA
serviços;

253 359,56

22 350,00

5 970,00

8 227,12

19 390,00

497 547,53

Apoio PME

pedido de apoio a pme no âmbito da pandemia COVID-19

28 700,00

Covid-19

Projeto de instalação de equipamentos de higienização e
de serviços de desinfeção do restaurante

38 300,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
GRAFICA CAMPO DE OURIQUE, UNIPESSOAL
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Inovação Produtiva - Covid 19
LDA
serviços;

Desenvolver novas áreas de negócio ao nível da impressão
3D, apoiando os clientes com recurso á produção aditiva.
Criar uma oferta na produção de EPI?s (equipamentos de
Proteção Individual) e proteções fisicas no âmbito do Covid19, barreiras acrílicas, novos tipos de mascara e acessórios.

67 925,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e JOÃO P.G. LOPES - ILUMINAÇÃO, LDA
serviços;

Covid-Adaptação do estabelecimemto

Adaptação do estabelecimento, organização do espaço
fisico e do trabalho, formas de pagamento
automática.Aquisição de Software Criação de publicações
de meios digitais de vendas on line e afins.

10 800,00

Aquisição de quiosques integrados com o sistema de
gestão e reservas para checkin, pagamento e fornecimento
Aquisição de sofware e hardware de quiosques para
da identificação e envio dos bolotins de alojamento ao SEF.
checkin autónomo
Com este sistema o cliente não necessitará ter qualqer
contacto com o pessoal do estabelecimentos

38 525,20

ADAPTAÇÃO EMPRESARIAL AO COVID-19

03.03

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FREEDOM - SERVICED APARTMENTS, S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-051642

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-051729

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SODICASTROVERDE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-051749

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-051759

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-052045

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

152/698

Criação de infraestruturas e condições de segurança e
proteção de funcionários e clientes, como medida de
contenção da propagação do Covid-19.
Com esta candidatura, pretende a empresa apetrechar o
seu capital humano de equipamentos que permitam
laborar em segurança, adaptar as suas instalações, a
ME & YOU INNOVATE S.A.
ADAPTAR - ME & YOU INNOVATE, SA
organização de trabalho e criar condições para que os
clientes e fornecedores possam, em segurança, exercer a
sua actividade junto da empresa.
Instalação de kioskes de checkin automatizado, com
Aquisição de processos de checkin e identificação
HONORIS, LDA.
capacidade de verificação de identificação em unidades
automatizados
hoteleiras
Reação com Prevenção - Estratégica operacional de reação
a váriaveis externas não controláveis com o objectivo de
BOLSA DE CONTAS - CONTABILIDADE,
desconfinar com precaução e prevenção a novos surtos
REACÇÃO COM PREVENÇAO
AUDITORIA E GESTÃO LDA
COVID19. Protegendo a nossa equipa, clientes,
fornecedores, entidades externas, protegemos a nossa
comunidade, o nosso Pais.
-

SUPERMERCADOS,

9 682,19

16 450,00

38 000,00

31 981,28
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-02-08B9FEDER-052062

LISBOA-02-08B9FEDER-052096

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

02

02

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Reforçar a Competitividade
das PME

Reforçar a Competitividade
das PME

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-052110

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-052233

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-052347

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Investimentos para adaptação dos métodos e organização
do trabalho, de relacionamento com colaboradores,
Adaptação do modelo de funcionamento da
clientes e fornecedores, priorizando a manutenção do
organização ao novo contexto e a uma nova
negócio e dos postos de trabalho, pelo cumprimento das
normalidade
normas estabelecidas e das recomendações das
autoridades competentes.

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e VISEEON PORTUGAL, LDA
serviços;

03.03

Adaptação do estabelecimento, adaptação dos seus
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
estabelecimentos, métodos de organização do
IA&RB - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
trabalho e de relacionamento com clientes e
LDA
serviços;
fornAdaptação do estabelecimento às novas
condições no contexto

03.03

03.03

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DIMENSÃOFOOD LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e VEGANLAB, LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e COPY IT, UNIPESSOAL LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de IDEIAHUB
INSTITUTO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DESENVOLVIMENTO
DE
serviços;
INDIVIDUOS E AMBIÇÕES, LDA

Acrescentar valor aos EPI: Produção em Viseiras de Acrescentar valor aos EPI: Produção em Viseiras de
Proteção Individual (Personalizadas)
Proteção Individual (Personalizadas)
O presente projeto visa criar as condições necessárias de
retoma da atividade económica da empresa,
nomeadamente, higienização de espaços, desinfestação,
portas automáticas, de modo a garantindo o cumprimento
das normas estabelecidas e das recomendações da DGS.
Na Gadgetlegacy, cientes da necessidade de prevenir e
controlar a atual pandemia COVID-19, vamos investir na
reorganização e adaptação do nosso espaço e em novos e
Gadteglegacy ? Adaptar e Reorganizar
inovadores modos de relacionamento com os nossos
clientes e fornecedores, cumprindo as normas e
recomendações vigentes.
Adaptação física dos espaços de restauração e de gestão à
realidade da COVID-19 e à necessidade de todos proteger e
cumprir normas e recomendações das autoridades, além
ADAPTAR SÁLAs Esplanadas e fazer ZunZum
melhorar organização de empresa, do trabalho, do seu
modelo de negócio e da sua comunicação eletrónica (novos
conteúdos, indexação)
O objectivo do presente projecto é dotar a Quinta do
Esteval das melhores condições de segurança e proteccção
Adaptação da QDE às regras sanitárias impostas no das instalações e serviços a prestar para os seus
contexto da Pandemia causada pelo Covid -19
funcionários, turistas e visitantes face à pandemia que se
vive actualmente, retomando a sua actividade num
ambiente de confiança para todos
Para aquisição de equipamentos de proteção, higiene
dispositivos , cumprir todas as regras e normas ao abrigo
Estabelecimento Hoteleiro
do covid19 e para estarmos em conformidade com a
certificação clean & safe.

LISBOA-02-08B9FEDER-052783

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-052894

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GADGETLEGACY, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-053036

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MARLENE VIEIRA, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-053671

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e QDE - QUINTA DO ESTEVAL, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-053768

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BLUE QUEEN - HOTELS, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-053994

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
PROMONTORIO,ARQUITECTOS ASSOCIADOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Promo2020
LDA
serviços;

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-054136

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-054291

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-054530

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-054767

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

153/698

adaptação do estabelecimento, métodos de organização do
trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores ,
às novas condições do contexto da doença COVID 19 ,
garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes

Adaptar os espaços de restauração, melhorar métodos de
organização do trabalho e de relacionamento físico e digital
com clientes e fornecedores para dar resposta às novas
ADAPTAR DIMESAO FOOD
condições de distanciamento no contexto da pandemia
COVID-19 cumprindo as normas e as recomendações das
entidades competentes.
Projeto de aquisição e instalação de equipamentos de
Projeto de higienização e desinfeção do restaurante
higienização e contratação de serviços de desinfeção do
O Botanista
restaurante O Botanista

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-054116

Resumo | Summary

PARA
O
EMPRESAS, COVID-19 I IDEASPACES antecipa mudança

Vamos ter que apaptar o espaço de forma a permitir aos
colaboradores trabalharem em espelho, alterar o lay out do
atelier, reforçar a segurança e higienização dos espaços, e
reforçar os modelos de contacto com os clientes

A POH pretende adaptar os seus estabelecimentos,
metodologia de trabalho e de relacionamento com clientes
Adaptação da POH e implementação de boas
PORTUGAL ON HOLIDAYS, EXPLORAÇÃO
e fornecedores às novas condições no contexto da
prácticas sanitárias de acordo com o contexto de
TURÍSTICA LDA
pandemia Covid- 19, garantindo a qualidade dos serviços e
pandemia, provocado pelo Covid 19
a segurança sanitária das pessoas de acordo com as
recomendações das autoridades.
O projeto destina-se a criar condições no espaço de
restauração, de formar a garantir o cumprimento das
CABEÇA & TEIXEIRA, LDA
New Hamburgueria
definilções legais para a restauração e similares no ambito
do COVID-19, nomeadamente, higienização dos espaços e
pessoas e adaptação do Lay Out.
visa a adaptação de métodos de organização do trabalho e
de relacionamento com clientes e fornecedores, às novas
MOMENTOS PRÁTICOS - UNIPESSOAL LDA Escritório em segurança
condições de distanciamento físico no contexto da COVID19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas
das autoridades competentes, na atividade da empresa
Restruturação do sistema informático por forma a obedcer
às exigências do Covid-19. Compra de material de higiene e
DEZ PRÁ UMA, S.A.
Restruturação Informática
proteção para a cozinha e lojas. Restruturação de espaços
de produção por forma a obedecer aos distanciamentos
exigidos.
Este projecto tem como principal objectivo a adaptação
dos estabelecimentos do promotor( 4 Farmácias e 1 loja
GLOW - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA PROJECTO GLOW COVID
Saúde) às exigência das entidades competentes no que diz
respeito à higienização dos espaços, à proteção dos
clientes, fornecedores e colaboradores.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

37 500,00

10 000,00

40 000,00

39 998,00

79 650,00

39 975,00

35 200,00

22 000,00

10 107,50

28 100,00

7 000,00

21 992,50

9 450,00

7 500,00

35 200,00

20 017,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

LISBOA-02-08B9FEDER-054774

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e THISCOVERSHOP, LDA
serviços;

Adaptação da Thiscovershop

LISBOA-02-08B9FEDER-054827

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GBR ENGENHARIA, LDA
serviços;

ADAPTAR A GBR

LISBOA-02-08B9FEDER-054969

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FRANCISCO RAMOS & FILHOS LDA
serviços;

Adaptação da atividade empresarial às novas
condições do contexto da doença COVID 19

LISBOA-02-08B9FEDER-055008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INTERMASSAMÁ-SUPERMERCADOS, LDA
serviços;

Adaptação do Estabelecimento às novas exigencias
do COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-055244

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
PRISMALEATÓRIO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
TURÍSTICAS, LDA
serviços;

Alojamento com segurança

LISBOA-02-08B9FEDER-055605

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ATN - ALOJAMENTOS TURÍSTICOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LIMITADA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-055937

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ANTÓNIO GOMES TECEDEIRO, S.A.
serviços;

Adaptação da actividade empresarial da AGTBUS ao
contexto COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-055969

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ORSIFOR-CENTRO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
PROFISSIONAL DA MOITA S.A.
serviços;

Prevenção e Mitigação Covid19 na ETPM

LISBOA-02-08B9FEDER-056152

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CORAL - VISION EUROPA, S.A.
serviços;

ADAPTAR alterações COVID 19 para a CORAL EUROPA

LISBOA-02-08B9FEDER-056779

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e APOSTA AO RUBRO S.A.
serviços;

Adaptar com eficiencia ao contexto COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-056829

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
GEOÁREA - CONSULTORES DE GEOTECNIA E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Prevenção da COVID 19 - GEOÁREA em Segurança
AMBIENTE LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-056836

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CTB7 - GOLFE E TURISMO, UNIPESSOAL LDA CTB7- Adaptação do modelo de negócio
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-056914

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Adaptação do funcionamento do Hotel Mercure
ONDAPLATINA - GESTÃO E EXPLORAÇÃO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Lisboa Almada às novas condições do contexto da
HOTELEIRA, LDA
serviços;
doença covid 19

LISBOA-02-08B9FEDER-057020

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
PSC - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Adaptação Covid 19
CONDOMÍNIOS, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-057170

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
UNITÉNIS
SOCIEDADE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
EMPREENDIMENTOS DE TÉNIS S.A.
serviços;

154/698

-

ACTIVIDADES

E

FORMAÇÃO

DE

Projecto ADAPTAR ATN

Uniténis Segurança Absoluta na Reabertura

Resumo | Summary
A Thiscovershop quer garantir, para além da retoma da
atividade, a máxima segurança dos seus colaboradores e
clientes, investindo na adaptação do seu espaço de
atendimento ao público e também dos seus métodos de
organização e de relacionamento, cumprindo as
orientações de saúde pública vigentes.
A GBR prevê o investimento na adaptação do seu
estabelecimento, métodos de organização do trabalho e de
relacionamento com clientes e fornecedores às novas
condições de distanciamento físico e de higienização no
contexto da pandemia COVID-19,com vista a cumprir as
normas das autoridades competentes.
A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento,
métodos de organização do trabalho e de relacionamento
com clientes, às novas condições de distanciamento físico
no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o
cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes.
Adptação do espaço comercial às novas exigencias criadas
para responderà Pandemia do COVID19.
Estas medidas passarão por protecção de todos os
utilizadores do espaço.
Todas estas medidas visam protejer todos os utilizadores
do espaço comercial e precaver o contagio
visa a adaptação de métodos de organização do trabalho e
de relacionamento com clientes e fornecedores, às novas
condições de distanciamento físico no contexto da COVID19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas
das autoridades competentes, na atividade da empresa.
Projecto para modernizar a ATN Lda para alterar os
procedimentos de forma a implementar novas maneiras de
lifar dom o Covid19
Pretende-se dotar os espaço físicos, quer escritórios, quer
oficinas, quer autocarros com o equipamente necessário
para garantir e seguir o cumprimento de todas as
recomendações das autoridades competentes em termos
de COVID19, reforçando e garantindo a continuada
confiança dos nossos clientes e
A presente candidatura visa adaptar, e reorganização, a
atividade educativa e formativa da Escola Técnica
Profissional da Moita à nova realidade provocada pelo
covid-19. Permitirá ainda mitigar os impactes negativos
prococados pelo virús e potenciar e acelarar a digitalização
da nossa atividade.
Este projeto ADAPTAR visa fazer alterações nas nossas
instalações, tanto com equipamentos como com serviços
devido à pandemia Covid-19, para que possamos
recomeçar a gravar, dado sermos uma produtora de
televisão
Projecto visa garantir que os 3 restaurantes da empresa
conseguem adaptar-se às novas condicionantes criadas
com o Covid 19 nomeadamente na sua reorganização de
processos e layout.
Com a concretização do presente investimento, pretende a
empresa dotar-se de condições de segurança e higiene na
prevenção da COVID 19, para todos os seus trabalhadores,
bem como para os clientes, fornecedores e restantes
parceiros com quem a empresa tem relacionamento
comercial.
O presente projeto pretende dotar a empresa CTB7 de
ferramentas alternativas que permitam a adaptabilidade do
seu negócio, motivado pelo atual panorama causado pelo
Covid-19 e que obriga à alteração do processo de
desenvolvimento da atividade.
HOTEL MERCURE LISBOA ALMADA::adatar o seu
estabelecimento e o seu funcionamento através do ajuste
dos métodos de organização do trabalho e de
relacionamento com os diversos stakeholders às novas
condições da doença COVID-19, garantindo o cumprimento
das normas e recomendações vigentes.
Estabelecer condições de bom funcionamento cumprindo
as recomendações da Direcção Geral de Saúde de forma a
garantir a higiene e saúde entre os trabalhadores e
interacção com clientes e fornecedores, evitando contágios
por Covid 19.
A Uniténis terá as condições ideais de segurança para o
desenvolvimento da sua atividade no contexto da
pandemia da Covid-19, garantido perfeitas condições de
trabalho para os seus colaboradores e toda a confiança aos
seus clientes e fornecedores na utilização e circulação nas
instalações da empresa

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

36 700,00

28 250,00

17 284,99

32 002,82

8 800,00

5 245,55

39 998,00

37 000,00

32 877,64

39 980,00

11 150,00

38 400,00

39 950,00

10 629,29

32 500,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
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41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INTERCORPUS, LDA
serviços;

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LISBOA-02-08B9FEDER-057492

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-08B9FEDER-058009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SÍTIO VERDE - RESIDÊNCIA SENIOR, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-058019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FANTASTIKOCASIÃO LDA
serviços;

Nome da Operação | Operation Name

O projecto visa apoiar a empresa nos custos de adaptação a
uma nova realidade no contexto da pandemia da doença
Programa ADAPTAR
COVID-19, por forma a adaptar os metodos de trabalho,
layout e protecção de funcionários e clientes.
O surto pandémico da COVID-19 veio alterar o paradigma
até agora vigente no dia-a-dia das Residências Seniores,
Sítio Verde :: Adoção de Novos Metodos de Trabalho pelo que se exige um novo comportamento no que toca à
para Proteção dos Residentes
proteção dos residentes contra os contágios (vírus,
bactérias e fungos) através da adoção de novas regras,
entre outras, profiláticas.

LISBOA-02-08B9FEDER-058071

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MEDIA GATE - AGÊNCIA DE MEIOS E Melhoramento
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
COMUNICAÇÃO S.A.
instalações
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-058352

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
PROOPTICA-SOCIEDADE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
REPRESENTAÇÕES, S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-058596

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BISCAYNE RELOCATIONS, UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-058645

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
S. FILIPE-SOCIEDADE TURÍSTICA HOTELEIRA
adaptar - Covid 19
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-058781

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PLATEIA COLOSSAL - UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-058808

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-058851

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-058969

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

E Adaptação às novas medidas subsequentes à
pandemia do COVID-19

Global - Adaptar

Campo Pequeno - Adpatação às Normas Pandemia
COVID19

Remodelação, reorganização de processos e
diversificação de modelo de negócio, no âmbito da
adptação ao contexto COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-059371

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

5 000,00

5 100,00

30 196,56

24 650,00

9 690,00

17 480,00

7 789,60

03.03

Readaptar a atividade de comercialiização de catering em
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
venues próprios em atividades de venda e distribuição de
CARRILHO DE ALMEIDA INVESTIMENTOS Adpatação de Comercialização de Venues e Catering
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
refeições prontas/catering ao domicilio e empresas, bem
IMOBILIÁRIOS, LDA
ao atual contexto Covid 19
serviços;
como a adaptação dos venues ao serviço de restauração
pelo potencial das suas grandes áreas e espaços exteriores.

26 000,00

40 000,00

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e LA SOCIETÉ 1200-108, LDA
serviços;

41,00

22 648,00

12 164,94

Criar condições de combate ao covid19

03.03

Reforçar a Competitividade
das PME

37 500,00

Criação de condições de trabalho adaptadas ao processo
pandémico da COVID19

03.03

03.03

02

LISBOA-02-08B9FEDER-059459

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-059474

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-059512

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-059518

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Reforçar a Competitividade
das PME

Higienização

Com o Covid-19, não estamos a captar clientes novos pelo
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
que temos que adptar o nosso negocio. Precisamos de
Adaptação do Modelo de negócio aos novos desafios
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ALVO-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDª
ajuda a delinear, no mínimo, estratégias nas áreas de Email
Covid-19
serviços;
marketing, Gestão de campanhas de Adwords, Social Media
e geração de conteúdos adequados à realidade do Covid-19

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BANANA CAFÉ EMPORIUM, LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FRANCISCO PENIM RAMADA, LDA
serviços;

e

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-058991

Programa Operacional
Regional de Lisboa

OPTICA

Reorganização

Pretendemos adaptar o espaço com as obras necessárias
para melhorar as condições de segurança dos
trabalhadores, tendo em conta a atual pandemia, dando
importância, ao teletrabalho, distanciamento fisico, obras
de melhoria das condições de trabalho, higienização e
segurança
Sendo uma entida de comércio e atendimento ao público,
temos de garantir as salvaguardas, tanto para os
colaboradores como cliente, de higienização bem como
distânciamento.
Preparar a empresa BISCAYNE RELOCATIONS, UNIPESSOAL
LDA , às novas condições do contexto da doença COVID 19 ,
garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes.
Para segurança de funcionários e hospedes somos
obrigados a alterar instalações, e adquirir de material de
proteção e desinfeção.
Conferir condições adequadas à retoma da actividade
economica, adaptando os espaços às circunstâncias
geradas pelo COVID19, cumprindo recomendações das
Autoridades Competentes pela aquisição de equipamentos,
sinalização e contratação de serviços que transmitam
confiança aos Clientes e Funcionários.
Remodelação, reorganização de processos e diversificação
de modelo de negócio, no âmbito da adptação ao contexto
COVID-19

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-059996

Projeto para desinfeção das instalações e proteção de
trabalhadores e clientes.

Proteçao no trabalho

DE

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e Supreme Hope - Soluções & Serviços
serviços;

Adaptacao da actividade empresarial ao contexto Adaptacao da actividade ao contexto da pandemia COVIDCOVID-19
19

9 500,00

O presente projeto tem como objetivo aumentar a
capacidade e a flexibilidade produtivas da SUPREME HOPE
para o fabrico de uma gama de equipamentos de proteção
(máscaras sociais, descartáveis e reutilizáveis, e roupa
descartável de uso único) de uso premente no contexto do
combate à pandemia COVID19.

35 373,00

EPIs emes+

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
EXPOFOR - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE Estas despesas enquadram-se sa situação do Covid- Estas despesas enquadram-se sa situação do Covid-19 e
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
AUTOMÓVEIS LDA
19 e estão de acordo com as normas da DGS.
estão de acordo com as normas da DGS.
serviços;
A Magnactive Investments Solutions, S.A., candidata-se ao
atual programa com o intuito de investir num reforço de
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MAGNACTIVE - INVESTMENTS SOLUTIONS, Magactive Investments Solutions :: Covid19 Safety meios operacionais e de segurança, para os seus
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
S.A.
Protection
colaboradores e clientes, com vista à prevenção e
serviços;
mitigação da atual pandemia originada pelo vírus COVID19.
A Paralelo Odisseia, Lda., candidata-se ao atual programa
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
com o intuito de investir num reforço de meios
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PARALELO ODISSEIA - LDA
Paralelo Odisseia :: Covid19 Safety Protection
operacionais e de segurança, para os seus colaboradores e
serviços;
clientes, com vista à prevenção e mitigação da atual
pandemia originada pelo vírus COVID-19.
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
36 À RUA DA MADALENA - SOCIEDADE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Quiosques de checkin
IMOBILIÁRIA, LDA
serviços;

155/698

Instalação de terminais para self-checkin, incluindo
indentificação dos hóspedes para efeitos do SEF e sistema
de pagamentos sem contacto com os funcionários do hotel.
Acesso aos apartamentos através de códigos.
Toda a operação sem necessidade de contactos pessoais

9 456,60

31 800,00

31 800,00

28 200,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code
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Priority Axis
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Code
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Thematic Objective

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e HIVE COLORS, LDA
serviços;

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LISBOA-02-08B9FEDER-060033

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-060107

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CONVIVER EM FORMA, UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-060145

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MINDTROOPER, UNIPESSOAL, LIMITADA
serviços;

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Adaptar a produção para o fabrico de diversos tipos de
Aposta na reconversão e reorientação estratégica da equipamentos de proteção individual para o combate ao
capacidade produtiva da Hive Colors para a produção COVID-19, designadamente (1) Máscaras Comunitárias
de bens relevantes para o combate à COVID-19
Nível 2 e Nível 3; (2) Viseiras de Proteção; (3)
Divisórias/Separadores/Proteções em acrílico.
A Conviver em Forma, com este projeto, ficará dotada com
as condições ideais para a reabertura da atividade no
contexto da pandemia da Covid-19, garantindo a segurança
Conviver em Forma em Segurança Total
dos seus colaboradores e toda a confiança aos seus clientes
e fornecedores na utilização e circulação nas instalações da
empresa.
Medidas preventivas de organização do trabalho de Criação de Condições de trabalho adaptadas ao processo
combate à COVID19
pandémico da COVID19

Reorientação Estratégica da Atividade da Abraços Épicos
para a Produção de Bens Relevantes para o Combate à
Reorientação e Redirecionamento Estratégico da
COVID-19,
designadamente
Máscaras
Sociais,um
ABRAÇOS ÉPICOS - LDA
atividade para a Produção de Bens Relevantes para o
Equipamento de Proteção Individual fulcral para fazer face
Combate à COVID-19
ao combate à pandemia, nas vertentes de prevenção e
proteção contra o contágio da doença
Pretendemos adaptar a nossa atividade empresarial às
novas condições do contexto da doença COVID-19. Adaptar
CNL BEAUTY - UNIPESSOAL, LDA.
Adaptação Instalações COVID-19
as nossas instalações para receber os clientes com a
máxima segurança e proteção. Criar uma plataforma digital
para facilitar a compra de produtos.
Desenvolvimento de um conjunto de iniciativas e aquisição
de equipamentos que permitam não só ir ao encontro das
EUROPOMBALINA
SOCIEDADE Adaptação da actividade às novas condições ao recomendações e exigências da DGS e entidades
IMOBILIÁRIA LDA
contexto da COVID-19
competentes, bem como implementar medidas adicionais
que venham a conferir maior segurança aos hóspedes
aquando da seleção do destino e hotel

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

72 226,41

35 300,00

31 400,00

LISBOA-02-08B9FEDER-060410

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-060578

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-060605

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-060617

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e LSC SUPERMERCADOS, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-060710

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e METALURGICA LURGA LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-060869

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
NOPTIS
CENTRO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
COMUNICAÇÕES, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-060929

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ANTUNES PEREIRA & FILHOS LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-061166

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CORES DA CIDADE - LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-061266

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e HOTEL D. AFONSO HENRIQUES, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-061279

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e APMZ - RESTAURAÇÃO E BEBIDAS LDA
serviços;

11 940,00

LISBOA-02-08B9FEDER-061402

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

22 920,00

LISBOA-02-08B9FEDER-061440

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-061458

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-061632

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

156/698

Reactivação da actividade

SISTEMAS

Adaptação á reabertura Covid 19

Sendo uma entidade fabril e tendo contacto com o público,
Adaptação e reestruturação face à pandemia COVID- temos de garantir todas as salvaguardas de proteção entre
19
clientes, bem como funcionários, de higienização e
distânciamento.
Os investimentos previstos neste projeto terão um forte
impacto na saúde e no bem-estar das pessoas
DE
(colaboradores e clientes) e também na operacionalidade
ADAPTAR Noptis Centro
da empresa garantindo, ao mesmo tempo, que a esta
cumpre com todas as recomendações das autoridades
competentes à prática da sua atividade.
O presente projecto visa responder ao atual contexto de
COVID-19, adicionando medidas adicionais de higiene e
Adaptação da actividade empresarial no novo
segurança que proporcionem a máxima confiança nos
contexto de COVID-19
clientes e colaboradores, reforço e criação de novos
protocolos de limpeza e desinfeção
Projecto para capacitação dotar a empresa (Hostel e
Adaptacao Lisboa Central Hostel / Cruz Apartments a Apartamentos turisticos) de EPI, produtos de desinfeção,
realidade COVID19
adaptação do espaço, serviços de desinfeção, equipamento
de distanciamento e contacless.

pedido de apoio ADAPTAR COVID 19

o Hotel dom afonso Henriques, pretende poder reabrir logo
que lhe seja permitido, podendo continuar a desenvolver a
sua atividade, cumprindo com todas as normas de
segurança implementadas para o sector da hotelaria

Redesenho dos espaços de restaurante e quiosques às
Adaptação de espaços e serviços de alimentação ao novas normas de Covid-19 e adaptação de actividade de
actual contexto da Covid-19
comercialização de refeições prontas ao domicílio em
regime de take away e delivey.
Adaptação da atividade da Farmácia Central e S.
CPG - CENTRAL PHARMA GROUP,
Adaptação da atividade da Farmácia Central e S. Tomé às
Tomé às novas condições do contexto da doença
UNIPESSOAL, LDA.
novas condições do contexto da doença COVID 19.
COVID 19
O projeto tem como principal objetivo adaptação dos seus
estabelecimentos, nomeadamente os escritórios e o
edifício de alojamento turístico no que diz respeito aos
P2S - PROJECT, S.A.
ADAPTAR PME
métodos de organização do trabalho e de relacionamento
com clientes/hóspedes e fornecedores, às novas condições
do contexto da pandemia.
O Projeto tem como objetivo a criação das condições para a
retoma da atividade, quer preparando o regresso em
B. TIME DECISÃO - CONTABILIDADE E
segurança ao trabalho dos trabalhadores, quer ajustando
Btime Adaptar
GESTÃO, LDA
os métodos de organização do trabalho e relacionamento
com os clientes, de acordo com as recomendações das
autoridades competentes.
O Projeto tem como objetivo a criação das condições para a
retoma da atividade, quer preparando o regresso em
segurança ao trabalho dos trabalhadores, quer ajustando
OVERWAN, LDA
Overwan Adaptar
os métodos de organização do trabalho e relacionamento
com os clientes, de acordo com as recomendações das
autoridades competentes.

533 118,00

8 810,00

5 671,00

30 989,00

32 062,00

22 330,00

5 116,00

39 490,00

29 100,00

22 295,00

39 600,00

38 000,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021
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O objectivo do projecto será de dotar a nossa empresa,
Simões & Florêncio - Oficina de Automóveis Lda dos meios
SIMÕES & FLORÊNCIO - OFICINA DE
necessários para responder à ameaça do COVID 19, tanto
Projecto Adaptação e Modernização ao COVID 19
AUTOMÓVEIS LDA
para clientes como para colaboradores, criando as
condições necessárias e de higiene para minimizar o risco
de contágio.
Adaptação da produção p/ o fabrico de equipamentos de
proteção individual p/ o combate ao COVID-19,
Adaptação e reorientação da estrutura/capacidade
designadamente Viseiras de Proteção,e ainda outro
FOLHAS OKAS, UNIPESSOAL LDA
produtiva para a produção de bens relevantes para o
produto relevante no atual contexto do combate ao COVIDcombate ao COVID-19
19:Divisórias/Separadores/Proteções em acrílico p/ Balcões
de Atendimento e Postos de Trabalho
A Papetarget preocupa-se em garantir a segurança de
todos os que consigo colaboram e contactam. Tendo
imensas lojas abertas ao publico, temos como maior
PAPETARGET, S.A.
garantia a saúde de todos.Assim, desenvolvemos um
conjunto de medidas para a prevenção do Covid-19 em
consonância com as diretrizes da DGS.
Reorganização e adaptação das instalações e áreas de
negócio da empresa, que permitam implementar as
F. ROCHA, ARTIGOS DESPORTIVOS LDA
orientações e boas práticas das autoridades competentes
no contexto da doença COVID-19.
Este projeto visa a qualificação do centro médico Saúde
Viável, Lda. na adaptação do seu estabelecimento e
SAÚDE VIÁVEL, S.A.
ADAPTAR - Saúde Viável, Lda.
método organizacional à conjuntura atual, de acordo com
as novas normas e regulamentações estabelecidas, no
contexto da prevenção da pandemia COVID-19.
Adaptação à nova realidade mundial usando ferramentas
CARDOSO & CALÇADA LDA
Adaptação à nova realidade mundial - COVID-19
técnicas e práticas de controlo e higiene, assim como
formações e capacitação da equipa.

LISBOA-02-08B9FEDER-061645

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-061858

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-061873

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-061962

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-061974

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-062025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-062104

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LUTÉCIA HOTÉIS - EXPLORAÇÃO TURÍSTICA E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Projeto de prevenção e combate à Covid-19
HOTELEIRA S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-062207

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DEVELOPMENT SEED, UNIPESSOAL LDA
serviços;

Development Seed adaptation for COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-062231

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
FARMÁCIA DOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
UNIPESSOAL LDA
serviços;

Foros - Adaptar

LISBOA-02-08B9FEDER-062288

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MASSIVEKONCEPT, LDA
serviços;

Adesão a plataformas digitais para criação e
promoção de novos canais de venda.

LISBOA-02-08B9FEDER-062297

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MARQUES LDA
serviços;

Paullu's Adaptar

LISBOA-02-08B9FEDER-062403

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ASPAS E NÚMEROS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
FARMACÊUTICA, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-062484

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DENTAVIS - CLÍNICA DE AVIS, LDA
serviços;

Dentavis - Adapta

LISBOA-02-08B9FEDER-062547

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e WIKIBUILD, S.A.
serviços;

WORK SAFE - ADAPTAÇÃO PROCESSOS E ESPAÇOS DE
TRABALHO AO COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-062585

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PÁTEO DO LENHADOR - RESTAURAÇÃO LDA Pateo Lenhador Adaptar
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

Adaptação de uma rede de 16 cafetarias, instaladas
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
em estações de transportes de Lisboa, de forma a
REDESPAÇO - SOCIEDADE DE GESTÃO,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
garantir o cumprimento das recomendações das
PROMOÇÃO E IMOBILIÁRIO, S.A.
serviços;
autoridades competentes na retoma das suas
atividades,

LISBOA-02-08B9FEDER-062593

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

157/698

Resumo | Summary

FOROS,

-

SOCIEDADE

SOCIEDADE

IDEAL - Adaptar

Projeto de prevenção e combate à Covid-19, com a
aquisição de equipamentos, implementação de medidas,
sensibilização de staff e clientes e adoção de boas práticas.
O projeto "Development Seed adaptation for COVID-19"
consiste no desenvolvimento e implementação do plano
estratégico de adaptação da empresa face aos novos
tempos provocados pelo novo coronavírus, sem descurar
as precauções de higiene e segurança recomendas pelas
autoridades competentes.
O Projeto tem como objetivo a criação das condições para a
utilização segura do estabelecimento, por parte de
colaboradores e utentes, ajustando os procedimentos de
trabalho e a organização dos espaços, de acordo com as
recomendações das autoridades competentes.
Adaptação dos canais de venda da empresa para colmatar a
quebra acentuada do volume de negócios causada pelo
COVID-19.
O Projeto tem como objetivo a criação das condições para a
retoma da atividade, tomando as medidas de prevenção
necessárias e garantindo a segurança dos trabalhadores e
clientes, de acordo com as recomendações das autoridades
competentes.
O Projeto tem como objetivo a criação das condições para a
retoma da atividade, quer preparando o regresso em
segurança ao trabalho dos trabalhadores, quer ajustando
os métodos de organização do trabalho e relacionamento
com os clientes, de acordo com as recomendações das
autoridades competentes.
A Dentavis-Clínica de Avis, Lda, pretende investir na
continuidade da qualificação dos seus serviços, com a
adaptação das instalações, métodos de organização do
trabalho e relacionamento, com funcionários, fornecedores
e pacientes, às novas condições do contexto da doença
COVID19.
Financiamento para a adaptação dos processos laborais,
através da aquisição de material e equipamento, às novas
condições do contexto Covid-19, garantindo o estrito
cumprimento
das
recomendaçoes
dasautpridades
competentes, e minimizando o impacto na saúde de
colaboradores e clientes.
O projeto tem como objetivo a criação das condições para
a retoma da atividade, tomando as medidas de prevenção
necessárias e garantindo a segurança dos trabalhadores e
clientes, de acordo com as recomendações das autoridades
competentes.
O projeto da REDESPAÇO visa a adaptação de uma rede 16
cafetarias instaladas em estações de transportes de Lisboa,
face às novas condições de distanciamento físico no
contexto da COVID-19, garantindo o cumprimento das
normas e recomendações das autoridades competentes, na
retoma da atividade.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

16 500,00

97 200,00

39 900,00

8 820,00

5 000,00

7 000,00

17 300,00

16 875,00

22 500,00

19 480,00

29 500,00

24 500,00

5 200,00

12 800,00

24 200,00

27 939,75

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
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LISBOA-02-08B9FEDER-062620

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-062638

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 47 PLUS, UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-062672

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
GLAMNAILS, SERVIÇOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
UNIPESSOAL LDA
serviços;

Nome da Operação | Operation Name

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CORRENTE PERMANENTE - LDA
serviços;

Corrente Permanente Adaptar

CdA Prevenção COVID

DE

Resumo | Summary
O projeto tem como objetivo a criação das condições para
a retoma da atividade, tomando as medidas de prevenção
necessárias e garantindo a segurança dos trabalhadores e
clientes, de acordo com as recomendações das autoridades
competentes.
Adapção do espaço fisico da Clinica das Avenidas,
preparação de novos circuitos de pacientes, reorganização
de equipas e EPIs para médicos, enfermeiros, staff de apoio
e clientes.

Projeto para compra de equipamentos e adaptação das
ESTÉTICA, Medidas de proteção e adaptação da empresa no
instalações no âmbito da proteção a clientes e funcionários
âmbito do COVID-19
no âmbito das medidas de proteção do COVID-19
Regresso 360º integra metodologias pós confinamento,
valorizando relações interpessoais e interdisciplinares.
Tecnologias digitais. Eficácia das aprendizagens, mesmo à
distâncial. Modelo de gestão 360º, avaliaçãoperformance e
indicadores online. Flexibilização de modelos de gestão e
oprerativos.
Através do ADAPTAR PME a X-CELL vai investir em recursos
e tecnologia de forma a reforçar a segurança dos seus
colaboradores, fornecedores e clientes, num contexto de
surto pandémico Covid19 e da mitigação de riscos do seu
contágio.
O presente projeto visa capacitar a empresa ARCOOLPRO
de meios para a produção de um equipamento especifico
de combate ao COVID-19, garantindo que empresa passe a
ter capacidade de resposta à pandemia, de forma célere e
eficaz.
Implementar medidas de prevenção de contágio na retoma
da atividade empresarial, cumprindo as normas das
entidades competentes, adaptando o modelo de negócio
da organização à nova normalidade, a fim de garantir a
sustentabilidade da empresa e as condições de segurança
dos skateholders.
O Hotel Casa Palmela pretende adaptar o seu
estabelecimento,
organização
do
trabalho
e
relacionamento com clientes e fornecedores às novas
condições surgidas no contexto da pandemia Covid 19,
garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela
DGS e das recomendações das entidades competentes.
A FC irá implementar duas linhas para fabricação e
embalamento de soluções desinfetantes de base alcoólica
para desinfeção de mãos e superfícies, com uma
capacidade produtiva instalada de 3.500 litros/h para a
produção de Álcool-Gel 70% e de 7.500 litros/h para a
produção de Álcool Antisséptico 70%.
PROJETO ADAPTAR - A DOMUS AUREA NECESSITA DE
REORGANIZAR A ATIVIDADE NA MEDIDA EM QUE ESTA EM
CONTACTO PERMANETE COM PESSOAS DE FRAGILIDADE
MAXIMA CONSTITUINDO UMA PRIORIDADE TOTAL A
SEGURANÇA DE CADA UM DOS UTENTES E DOS SEUS
COLABORADRES
A Pinkplate Impressão SA, desde sempre comprometida
com as best pratices de higiene, segurança e proteção dos
seus colaboradores; subscreve as recomendações da DGS, e
está apostada em implementar todas as medidas de
oposição aos comportamentos de risco associados à
contração e propagação da Covid19
Nova capacitação com inovação produtiva, que permitirá à
ADVANCE PROBE, Lda., atuar no mercado global com nova
produção em escala de produtos hospitalares, de forma a
dar o seu contributo importante no combate à pandemia
da COVID-19.
O presente projeto surge da necessidade de adaptação e
reorientação estrategica da capacidade produtiva da
INVENTESBOÇO para a produção de bens relevanrtes para
o combate à COVID-19, nomeadamente Viseiras de
Proteção e Separadores/Divisórias de proteção.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

25 650,00

13 641,00

11 700,00

LISBOA-02-08B9FEDER-062701

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e COLÉGIO UM DÓ LI TÁ LDA
serviços;

Regresso 360º

LISBOA-02-08B9FEDER-062720

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e X-CELL DESIGN, UNIPESSOAL LDA
serviços;

Segurança da X-CELL em contexto Covid19

LISBOA-02-08B9FEDER-062893

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ARCOOLPRO, UNIPESSOAL LDA
serviços;

OZONO combate COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-062904

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MOVIELIGHT, PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E Adaptação da organização e modelo de negócio ao
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
MULTIMÉDIA LDA
contexto da pandemia COVID-19
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-062923

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e HOTEL CASA PALMELA, LDA
serviços;

Adaptação do HOTEL CASA PALMELA e
implementação de boas prácticas sanitárias de
acordo com o contexto da pandemia COVID 19

LISBOA-02-08B9FEDER-063091

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FLUXO CONTEMPORÂNEO- LDA
serviços;

Fabricação de soluções desinfetantes de base
alcoólica

LISBOA-02-08B9FEDER-063116

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DOMUSAUREA, UNIPESSOAL LDA
serviços;

ADAPTAR PME

LISBOA-02-08B9FEDER-063144

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PINKPLATE IMPRESSÃO, S.A.
serviços;

ADAPTAR E VENCER O CONVID

LISBOA-02-08B9FEDER-063152

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de ADVANCE
PROBE
ENGENHARIA,
Inovação produtiva equipamentos eletrónicos para
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e TECNOLOGIAS
DE
INTEGRAÇÃO
E
uso hospitalar / comunitário
serviços;
COMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL LDA

LISBOA-02-08B9FEDER-063157

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INVENTESBOÇO - LDA
serviços;

Aposta na adaptação, reorientação e reforço da
capacidade de produção da INVENTESBOÇO para o
fabrico de diversos tipos de produtos relevantes no
Combate à COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-063183

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BCLAND - CONSTRUÇÕES, LDA
serviços;

Adaptar Covid 19

Empresa se construção e remodelação que necessita de
adaptar as novas regras de portecção

5 200,00

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e NICE WAY LDA
serviços;

Projeto para proteção, higienização e afastamento social,
para cumprimento das regras de boas práticas das
Adaptação do Nice Way Sintra Hostel à retoma em atividades turísticas em contexto COVID-19. Visa a
contexto COVID-19
reorganização dos espaços, espacejamento das áreas,
proteção das loiças e equipamentos, higienização e
comunicação aos clientes / turistas.

13 589,00

LISBOA-02-08B9FEDER-063352

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

158/698

8 065,11

15 120,00

350 180,00

21 735,00

17 710,00

877 909,50

15 996,00

34 380,00

63 000,00

172 690,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LISBOA-02-08B9FEDER-063548

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SIOPA & SIOPA - CORTANTES LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-063653

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ALLIANDE - COSMÉTICOS E SUPLEMENTOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
ALIMENTARES LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-063673

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ASSOCIAÇÃO
PARA
A
PROMOÇÃO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
CULTURAL DA CRIANÇA - (APCC)
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-063692

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LOURESGRAFICA-SOCIEDADE DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
GRAFICAS E ENCARDENAÇÃO LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-063705

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ONEPROTECT EUROPE, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-063741

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BOWLING CITY, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-063791

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
PUREZAS BAR - ACTIVIDADES HOTELEIRAS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-063799

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e E. E. M. - ACTIVIDADES ESCOLARES LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LABORATÓRIO
EDOL
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
FARMACÊUTICOS S.A.
serviços;

ARTES

Nome da Operação | Operation Name

A SIOPA pretende com o presente projeto proceder à
produção de 4 novas linhas de produtos de equipamentos
Projeto de Inovação da SIOPA para combate ao Covid-de proteção individual (máscaras cirúrgicas descartáveis,
19
viseiras, óculos de proteção e separadores), através de
investimentos a nível produtivo e operacional e de
marketing.
O presente projeto visa o investimento para a criação de
uma unidade produtiva, e respetivo equipamento
Desenvolvimento de nova unidade produtiva
produtivo, tecnologicamente avançado, vocacionado para a
produção de vários dispositivos médicos e desinfetantes,
utilizados no combate à COVID-19.
A APCC é proprietária de hotel localizado em Lisboa (Hotel
Convento do Salvador) que, face à atual pandemia
necessita adaptar espaços e procedimentos, e de adquirir
Hotel Convento do Salvador - Operação Clean & Safe
equipamento de proteção individual, equipamento e
produtos de desinfeção, equipamento para separação de
resíduos, painéis informativos.
A LouresGráfica pretende começar a produzir produtos de
Viseira de Protecção Standard
protecção e segurança no âmbito do combate à pandemia
da Covid-19, nomeadamente, Viseiras de Protecção.
A ONEPROTECT EUROPE, LDA pretende iniciar uma
Unidade de fabricação e Serviços de esterilização de atividade de serviços de esterilização com óxido de ethileno
Dispositivos médicos e Equipamentos de Proteção (ETO) de dispositivos médicos, fabricação de dispositivos
Individual de combate ao Covid-19
médico e equipamentos de proteção individual para o
combate ao Covid-19.
Adpataçao da loja, criando condições de funcionamento,
capazes de garantir o distaciamento e cumprimentos das
Adaptaçao Bowling City Covid 19
regras de segurança e higienizaçao dos clientes e
colaboradores internos
Apoio à adapatação do Purezas Bar (La Plage) às novas
exigências resulantes do COVID-19, seja pela
Adaptação Covid-19 - LaPlage
implementação de medidas recomendadas pela DGS, seja
pela alteração do seu modelo de negócios.
Externato Eduarda Maria Adaptar

LISBOA-02-08B9FEDER-063840

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-063848

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GALVÃO & NORONHA, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-063925

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ATLAS SEIS II - SISTEMAS DE ENERGIA PARA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA USO HUMANO
A INDÚSTRIA E SERVIÇOS LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-063936

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM Olisipo - Adaptação da actividade formativa e
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
empresarial
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-064040

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
TIPOCOR - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
ADPTAR a Tipocor no novo contexto de actividade
LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-064093

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CLÍNICA DE SERVIÇOS DENTÁRIOS DR. Higienização de clínica dentária, no cumprimento das
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
CAUTELA, LDA.
normas emanadas pela Direção Geral de Saúde
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-064286

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
HOTELRENT
&
DIMENSIONS,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Adaptação da atividade
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-064344

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e EXCELENTÓDROMO LDA
serviços;

159/698

-

PRODUTOS

Resumo | Summary

GEL DESINFETANTE EDOL

ADAPTAR a Kaffa a um novo contexto

Adaptação dos métodos de trabalho e
relacionamento com os clientes da Excelentódromo
para fazer face à pandemia COVID 19

Adaptação de funcionamento de colégio às condições
impostas pelo COVID-19.
O presente projeto tem como objetivo a aquisição de
equipamentos que capacitem o Laboratório Edol para a
produção de Gel Desinfetante, produto desenvolvido pela
empresa em resposta à pandemia COVID-19, respondendo
às necessidades do mercado nacional e internacional.
No contexto actual de pandemia da COVID-19, a Galvão &
Noronha pretende retomar a sua actividade laboral em
pleno, tendo em consideração todas as medidas de higiene,
protecção e segurança que a actual situação exige,
conciliando o teletrabalho com o retomo da actividade
laboral no local.
O presente projeto visa criar uma linha produtiva nas
instalações da Atlas Seis II, com vista a produzir Álcool Gel
desinfetante para uso humano, este será um novo produto
produzido pela empresa e que terá como principal objetivo
contribuir para o combate à pandemia COVID-19.
O negócio de formação da Olisipo foi afetado a 100% com o
surto da pandemia. A solução imediata passou pela
transformação do negócio da formação, adaptando-o ao
modelo de ?Live Training? e ?e-Learning?. Torna-se
também inevitável a adaptação do espaço físico de
formação e de trabalho.
A Tipocor representa um valor acrescentado ao longo da
cadeia de valor de produção do medicamento. No que
respeita à sua produção, tem forte enfoque no controlo de
qualidade e resultados , sendo neste momento uma
?marca? com notoriedade, imagem positiva e valor na
indústria farmacêutica.
Apoio à higienização de Clínica Dentária com catorze
gabinetes médicos para cumprimento das normas
emanadas pela Direção Geral de Saúde.
Seguindo as mais recentes orientações da Direção Geral de
Saúde e do Turismo de Portugal e com vista a cumprir as
exigências legais HOTELRENT delineou uma estratégia para
implementação de medidas para adaptação da sua
atividade empresarial às novas condições do contexto da
COVID-19.
Adaptar
modelo
de
negócio
às
condições
COVID19,adquirindo EPI para os clientes e equipamentos
que nos permitam aumentar a garantia de
higienização.Aposta na comunicação digital,para estar
presente junto dos clientes,angariando novos.Adesão a
paltaformas de entrega ao domicilio

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

144 648,46

1 114 821,80

6 740,00

144 137,15

1 365 612,53

30 626,05

33 750,00

12 086,36

414 439,26

17 550,00

376 536,00

8 500,00

12 800,00

31 623,30

20 716,50

21 755,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
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Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
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Objetivo Temático |
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03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GREATCREATION S.A.
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e RESAFE, UNIPESSOAL LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e S23, UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-064357

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-064373

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-064399

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Adatação de métodos, processos e procedimentos de
Criação de metodologias organizacionais de trabalho trabalho no Corpo Santo Hotel impedindo o contágio da
para o relacionamento de colaboradores, clientes e Covid 19 entre colaboradores, Fornecedores e Clientes
fornecedores no contexto da COVID-19
permitindo assim a segurança e bem-estar entre todos os
envolventes.
A Resafe propõe-se à implementação de um projeto
ambicioso e concretizável em 6 meses, com vista à
Be safe, Resafe ? Implementação de unidade fabril de produção, em larga escala, de máscaras cirúrgicas, semiEPIs e Solução desinfetante
máscaras de proteção respiratória autofiltrantes, solução
desinfetante de base alcoólica (álcool-gel), de modo a fazer
face à demanda nacional.
Reorientação da Capacidade e Estrutura Produtiva para a
S23| Adaptação e reorientação da capacidade Produção de Produtos Relevantes para o Combate à COVIDprodutiva para a produção de produtos relevantes 19, designadamente equipamentos de proteção, fulcraisl
para o combate do COVID-19
para fazer face ao combate à pandemia, nas vertentes de
prevenção e proteção contra o contágio da doença
A L2 SPIRIT está a produzir material de proteção individual
e coletiva contra o COVID-19. De forma a aumentar a sua
capacidade de produção e responder à procura crescente, a
empresa prevê adquirir 2 máquinas de produção: uma para
viseiras e materiais de acrílico e outra para máscaras
certificadas.
Investimentos visando o reforço da qualificação de
processos,
organizações,
instalações
e
serviços
nomeadamente à adaptação da atividade empresarial às
novas condições do contexto da doença COVID 19
A Mccann pretende proporcionar condições de confiança
aos seus colaboradores, implementando ações de
reorganização e adaptação do seu local de trabalho, assim
como investindo em equipamentos de higienização que
permitam garantir a segurança destes e desta forma
minimizar a disseminação do COVID-19.
Melhorias sifgnificativas ao nível da qualificação
organizacional, bem como na reorganização do espaço das
instalações da Microsegur, de forma a mitigar os riscos
inerentes à pandemia da COVID-19, apostando de forma
eficas na bisca da segurança de colaboradores, clientes,
fornecedores e parceiros.
A INORM dedica-se à produção e comercialização de
material publicitário e criou em 2012 a marca virtualleds,
para comercialização de iluminação eficiente. O atual
projeto tem como objetivo a diversificação da oferta,
produzindo equipamentos de proteção que se destinam a
travar a propagação do vírus.
O presente projecto visa a adaptação das instações da
Moderncuriosity e a aquisição de equipamentos e serviços
de proteção com vista à segurança de colaboradores e
clientes de modo a poder laborar com a segurança
necessaria e retomar a actividade até aqui desenvolvida.
Cumprimento das normas em vigor no que concerne à
ambientação e higienização diária adequadas do
funcionamento do nosso espaço assim como a aquisição de
todos os equipamentos de protecção individual.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

26 911,52

3 350 788,85

60 193,55

LISBOA-02-08B9FEDER-064403

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
L2 SPIRIT - SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO L2 Protect - Reestruturação de Produção para
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
DIGITAL, S.A.
Equipamentos de Proteção Covid-19
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-064428

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e WAKARU, CONSULTING, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-064479

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MCCANN
ERICKSON
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
PUBLICIDADE, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-064546

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MICROSEGUR - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Microsegur - Secure Business
UNIPESSOAL, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-064573

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Capacitação da Inorm para a produção de produtos
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INORM - PRODUÇÃO DE PUBLICIDADE, LDA adaptados às exigências do contexto em que se vive
serviços;
atualmente

LISBOA-02-08B9FEDER-064599

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MODERNCURIOSITY - UNIPESSOAL LDA
serviços;

Projeto de adapação do espaço Second Home e
medidas de proteção de colaboradores e clientes

LISBOA-02-08B9FEDER-064621

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e LION OF CHILDREN, LDA
serviços;

Investimento em «selo de garantia» na higiene e
descontaminação do estabelecimento e produtos
transacionados

LISBOA-02-08B9FEDER-064703

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
WMK - AGÊNCIA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-064798

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
BEST VALUE - GESTÃO E CONTABILIDADE,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Transformação digital
LDA
serviços;

13 400,00

LISBOA-02-08B9FEDER-064853

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

28 700,00

LISBOA-02-08B9FEDER-064894

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e AMBAR - PASSION, S.A.
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MONERIS - SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-064921

LISBOA-02-08B9FEDER-065029

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Reforçar a Competitividade
das PME

160/698

DE

Qualificação de processos, organização, serviços e
instalações contingências decorrentes COVID19

PORTUGAL

COMUNICAÇÃO,

Adaptar MCCANN

Capacitação da WMK, contra o COVID-19

Capacitar as instalações e os colaboradores, das medidas
preventivas ao COVID-19

Digitalização do escritório, de forma a evitar os contactos
com os clientes para recolha de documentação e o
manuzeamento de toda a documentação que recebemos
por vários colaboradores.
Reformulação dos vários espaços de atendimento ao
OKGRÉS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E Adaptação da actividade empresarial ao contexto público com criação de divisórias e delimitações de acordo
DECORAÇÃO LDA
COVID-19
com indicações e informação da DGS. Desenvolvimento e
criação com publicação de novos conteúdos electrónicos.
Adaptação dos seus estabelecimentos, métodos de
organização de trabalho e de relacionamento com clientes
A NOVA TOCA - ESTABELECIMENTO DE
e fornecedores, às novas condições de distanciamento
ADAPTAR PME
ENSINO PARTICULAR LDA
físico no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o
cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes.

246 964,25

8 048,99

12 750,00

18 540,92

488 917,20

11 375,00

13 340,00

12 000,00

8 651,00

AMBAR | Inovação Covid

O presente projeto visa a adaptação da estrutura produtiva
da AMBAR, com vista ao fabrico e comercialização de
dispositivos médicos (DM), designadamente máscaras
cirúrgicas e toucas cirúrgicas, direcionados para o
segmento hospitalar e a população em geral.

481 950,00

ADAPTAR Moneris

Desenvolvimento de ações relacionadas com a
adaptabilidade da empresa ao novo paradigma de
relacionamento entre colaboradores e mercado / clientes,
por forma a desenvolver a atividade da empresa, no âmbito
do combate ao COVID19

5 349,61

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
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Código do Eixo
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Objetivo Temático |
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name
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LISBOA-02-08B9FEDER-065128

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ESTADO D'ALMA LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065191

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Reorientação e Redirecionamento Estratégico da
PALMA & SILVESTRE - IDEIAS E PRODUÇÕES,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
atividade para a Produção de Bens Relevantes para o
LDA
serviços;
Combate à COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-065211

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GEREXPOTEL, S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065244

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SINTRAMAR - ACTIVIDADES TURISTICAS E Adaptação de estabelecimentos no contexto COVID
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
HOTELEIRAS LDA
19
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065277

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CLÍNICA PERIODONTAL E IMPLANTES LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065281

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
OTELO ROMA - ALUMÍNIOS, UNIPESSOAL,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
PME ADAPTAR 2020
LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065323

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e O LUGAR - RESTAURANTE, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065356

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ARENA ATLÂNTICO - GESTÃO DE RECINTOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Instalação de equipamentos de medição corporal
MULTIUSOS, S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065379

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e WILDBRAN, LDA
serviços;

Wildbran - Adaptação ao contexto Covid-19

LISBOA-02-08B9FEDER-065427

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CREFAR,REPRESENTAÇÕES LDA
serviços;

Reformulação da aproximação ao cliente por via da
Qualificação da CREFAR

LISBOA-02-08B9FEDER-065428

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
BOATCENTER - SERVIÇOS E ACTIVIDADES
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Boatcenter - RE ATIVAR
NAÚTICAS, S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065459

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MCS MOB CREW, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065481

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e A GOLDINOX, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA ADAPTAR
serviços;

Pedido de Apoio à Adaptação da Actividade
Empresarial ao contexto COVID-19

Adapção da atividade economica à nova realidade
COVID-19

Programa ADAPTAR

Adaptação dos estabelecimentos segundo o contexto
do COVID 19

Adapatar Covid

LISBOA-02-08B9FEDER-065483

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MONERIS CORROIOS capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
GESTÃO, UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065514

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e J.C. FARMÁCIA LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065538

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MTW - MEDIA TRAINING WORLDWIDE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Adaptar Covid
PORTUGAL, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065557

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MAZARS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Regresso ao trabalho dos Mazarianos
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, S.A.
serviços;

161/698

SERVIÇOS

DE

ADAPTAR Corroios

Adapatação da Actividade à Pandemia Covid 19

Resumo | Summary
Devido à pandemia mundial, tendo sempre em mente o
bem estar dos nossos colaboradores e clientes, e devido à
nossa necessidade em ajustar toda a operação da empresa,
para que possamos promover as melhores práticas na
prevenção da propagação do virus, serve o presente para
pedir o apoio ADAPTAR - PME
Reorientação Estratégica da Atividade da 'A Oficina' para a
Produção de Bens Relevantes, e Inovadores, para o
Combate à COVID-19, designadamente Kits de Recolha de
Amostras Fecais para Análise, Teste e Despistagem do
COVID-19 e também Equipamentos/Soluções com Sistema
de Desinfecção por Nebulização
Adapção da entidade de modo a garantir a segrança e
saúde dos colaboradores e clientes, com o objetivo de
retomar a atividade economica.
O presente projeto visa adaptar os estabelecimentos do
grupo às novas condições do contexto da doença COVID19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e
das recomendações das autoridades competentes.
Aquisição de Equipamentos de aspiração, transformação de
layout para melhorar lavagem de materiais e aquisição de
ferramentas informáticas de informação, interação com
clientes e agendamento.
Adaptação do estabelecimento, ajustando os métodos de
organização do trabalho e de relacionamento com clientes
e fornecedores, às novas condições contexto da pandemia
COVID-19, garantindo o cumprimento das normas
estabelecidas e das recomendações das autoridades
competentes.
O presente projeto visa adaptar os estabelecimentos do
grupo às novas condições do contexto da doença COVID19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e
das recomendações das autoridades competentes.
Projeto de instalação de equipamentos de medição de
temperatura corporal para controlo de fluxos de acesso às
instalações da Arena Atlântico (colaboradores, clientes,
fornecedores e público).
A Wildbran pretende assegurar e implementar as medidas
organizacionais necessárias à prevenção da transmissão da
COVID-19 que garantam o distânciamento físico e a
protecção dos trabalhadores e fornecedores.
Adaptação do negócio da CREFAR às necessidades
decorrentes do surgimento do COVID-19, estando assente
na reformulação das práticas do negócio às novas
imposições emergentes do aparecimento do COVID-19.
Com a ADAPTAR-PME a Boatcenter procura prepare-se
para o restabelecimento da atividade adaptando as suas
instalações e processos à realidade COVID, e cumprindo
com os normativos emanados pelas autoridades
competentes.
Ajustar os métodos de organização do trabalho e de
relacionamento social, às novas condições contexto da
pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das
normas estabelecidas e das recomendações das
autoridades competentes, bem como encontrar novas
estratégias e canais de vend à distância.
Compra de equipamentos para adaptação da empresa ao
contexto Covid-19
Desenvolvimento de ações relacionadas com a
adaptabilidade da empresa ao novo paradigma de
relacionamento entre colaboradores e mercado / clientes,
por forma a desenvolver a atividade da empresa no atual
contexto de distânciamento social, por forma a combater o
estado epidémico
Estruturação da Farmacia promovendo um maior
distanciamento fisico do cliente com instalação de
Farmadrive (cliente não entra), barreiras protectoras nos
postos de atendimento, e com a instalação de
equipamentos higienizadores de de controle de
temperatura de que entra no espaço comercal.
Ajustar os métodos de organização do trabalho e de
relacionamento social, às novas condições contexto da
pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das
normas estabelecidas e das recomendações das
autoridades competentes, bem como encontrar novas
estratégias e canais de venda à distância.
O projeto de investimento pretende assegurar o regresso
ao escritório dos Mazarianos (envolto em medidas de
higiene, segurança e distanciamento físico robustas) para
promover a retoma da atividade e mitigação dos impactos
económicos advenientes da pandemia.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

13 225,00

577 551,00

37 050,00

39 999,00

5 153,70

6 500,00

30 142,00

40 000,00

27 945,00

13 630,00

39 653,40

20 500,00

33 270,00

11 000,00

18 701,00

7 850,00

10 303,71
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Resumo | Summary

Dotar a HIPPOtrip de todos os equipamentos e serviços de
higienização e dispensa de desinfetantes, reorganizar e
adaptar as instalações da empresa, por forma a permitir a
HIPPOTRIP - TURISMO ANFÍBIO, LDA
HIPPOtrip Adaptar
implementação das orientações das autoridades
competentes, no contexto da doença COVID -19 ao abrigo
selo Clean & Safe.
A empresa explora a Cafetaria & Restaurante da Quinta da
Regaleira em Sintra e desenvolve atividades de restauração
e catering em regime de outside catering. O investimento
COISAS DO VINHO - ARTE E FESTAS LDA
CDV SAFE & CLEAN
permite a adaptação do seu estabelecimento e a
introdução de métodos de organização do trabalho e de
relacionamento COVID19.
A Optica Portuguesa é uma marca de confiança sempre
crescemos com os desafios propostos pelo mercado e pelos
nossos clientes, com a situação atual, aceitamos o desafio
EXTRAICONCEITOS - SERVIÇOS ÓPTICOS LDA ADAPTAR - OPTICA PORTUGUESA
de redefinir a forma como disponibilizamos os nossos
produtos e serviços, proporcionando saúde ocular de forma
segura e inovadora.
Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmacia às
MANUELA ALBERNAZ, COMÉRCIO DE Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nivel do
MEDICAMENTOS,
COSMÉTICA
E Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
PERFUMARIA, UNIPESSOAL LDA
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes,garantindo a continuidade do serviço à População.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

LISBOA-02-08B9FEDER-065715

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065750

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065759

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065843

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FARMÁCIA ALCOITÃO, UNIPESSOAL LDA
serviços;

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

39 995,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e REGISFAVORITO LDA
serviços;

Criação de Condições de trabalho adaptadas ao Criação de Condições de trabalho adaptadas ao processo
processo pandémico da COVID19
pandémico da COVID19

25 300,00

LISBOA-02-08B9FEDER-065907

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-065916

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-065957

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
RADIALCOR - TINTAS, MATERIAIS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-065964

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de NOSSO LEGADO - SOCIEDADE DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INVESTIMENTOS HOTELEIROS E TURÍSTICOS, Adaptar AlmaLusa Baixa & Chiado
serviços;
LDA

LISBOA-02-08B9FEDER-066101

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
TECNIQUITEL
SOCIEDADE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-066142

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PRIVATELANE - EXCLUSIVE SERVICES LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-066169

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CITY HOTELS, GESTÃO E EXPLORAÇÃO Lisbon Ciity Hotel -Reorganização e adaptaçao para
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
HOTELEIRA LDA
distanciamento social e boas praticas na hotelaria
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-066230

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
E.A.D. - EMPRESA DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
DOCUMENTAÇÃO S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-066237

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-066275

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-066378

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03

03.03

ARQUIVO

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SUCCESSCHOICE - UNIPESSOAL LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SPLENDIDFACTOR LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FARMÁCIA DAS OLAIAS, S.A.
serviços;

162/698

DE

Adaptação da atividade, estabelecimentos e modelo
de negócio face ao novo contexto da doença COVID19

DE Adaptação da atividade da Tecniquitel ao contexto
COVID-19

Privatelane - Exclusive Services :: Covid19 Safety
Protection

DE Adaptação da atividade da EAD ao contexto COVID19

Adaptação da atividade, instalações e modelo de negócio
face ao novo contexto da doença COVID-19, para cumprir
com as recomendações e boas práticas das autoridades
competentes, sendo o único foco garantir a segurança de
colaboradores e clientes, minimizando o risco de serem
infetados com COVID-19.
O presente projeto assenta na adaptação dos métodos de
organização de trabalho e de relacionamento com clientes
e fornecedores, às novas condições no contexto da doença
COVID 19, da ALMALUSA BAIXA & CHIADO, garantindo o
cumprimento das normas estabelecidas e recomendações
de atuação.
Implementar todas as medidas necessárias à prevenção e
proteção do COVID-19, nomeadamente as inerentes à
higiene, segurança e distanciamento físico, aplicáveis às
infraestruturas, colaboradores e demais stakeholders da
empresa, garantindo um regresso seguro à atividade
laboral.
A Privatelane - Exclusive Services, Lda, candidata-se ao
atual programa com o intuito de investir num reforço de
meios operacionais e de segurança, para os seus
colaboradores e clientes, com vista à prevenção e
mitigação da atual pandemia originada pelo vírus COVID19.
Adaptar e reorganizar o estabelecimento hoteleiro com
equipamentos de distanciamento social, introdução de
tecnologia contactless para gestão e comunicação com
hospedes, portas de acesso automatizado nas instalações.
Investimento na proteção dos staff e clientes, sinalética e
serviços de desinfecção
A EAD tem como objetivo implementar medidas de
prevenção ao contágio do vírus COVID-19, respeitando as
normas e recomendações das entidades competentes, a
fim de garantir zero impacto negativo na saúde dos seus
stakeholders, assegurando a sustentabilidade da empresa,
na retoma segura ao trabalho.

16 321,30

33 090,00

32 974,00

24 485,00

39 107,00

29 410,00

31 260,00

31 800,00

31 763,00

14 594,00

Adaptacao da actividade empresarial no contexto Adaptacao do negocio da restauracao as novas exigencias
COVID-19
da DGS no ambito do COVID 19

15 400,20

Investimento no ambito das medidas covid para a Serao efectuados investimentos no ambito das regras
restauracao
impostas a restauraco.

19 350,00

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

25 985,00
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Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-066393

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LIDERVITAMINA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
FARMACÊUTICA, LDA
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-066462

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-08B9FEDER-066465

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-066566

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-066598

LISBOA-02-08B9FEDER-066695

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Resumo | Summary

Adaptação dos espaços comerciais de modo a seguir as
recomendações da DGS, que incluem a adaptação física dos
Place Santé - adaptação da atividade das lojas ao espaços, implementação de politicas de higienização e
NOVAPOTHEKE, PRODUTOS DE SAÚDE LDA
contexto COVID-19
ações de desinfeção. Adaptação do modelo de negócio com
introdução de novos produtos e implementação de uma
solução digital.
Adaptar e reorganizar centro de escritórios com
equipamentos de distanciamento fisico e remoto,
Adaptacao de um Centro de Escritorios ás medidas introdução de tecnologia contactless para gestão e
DHANANI HOTELS, LDA
de distanciamento fisico e prevenção a COVID 19
comunicação com utilizadores, portas de acesso
automatizado nas instalações. Sinalética e serviços de
desinfecção.

LISBOA-02-08B9FEDER-066392

LISBOA-02-08B9FEDER-066427

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

32 710,20

13 450,00

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
SOCIEDADE
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

29 495,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e TANARAFARMA, LDA
serviços;

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

29 495,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BEDIVAR-COMERCIO DE CALÇADO S.A.
serviços;

Sendo a Bedivar uma empresa de comercio a retalho de
calçado desportivo, é nosso objectivo dotar as lojas e os
Dotaçao de meios para regresso seguro a Locais de
escritórios centrais de meios para garantir o regresso
Venda e atendimento a clientes e fornecedores
seguro de todos os colaboradores e garantir a segurança
necessaria aos clientes.

32 081,50

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
GRUPO YOUR - SERVIÇOS DE APOIO À
Grupo Your - ADAPTAR
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
GESTÃO, LDA
serviços;

-

Projeto de adaptação da atividade do Grupo Your à atual
realidade no contexto da pandemia COVID-19

22 010,00

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ULTIMATE POWER, LDA
serviços;

Cumprimento das normas em vigor no que concerne à
ambientação e higienização diária adequadas do
Adequação da actividade e organização às normas funcionamento do nosso espaço assim como a aquisição de
legais «anti- Convid»
equipamentos de desinfeção e higienização e ainda a
adequação da organização e dos negócios aos novos
desafios do contexto da pandemia.

24 366,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e EKMAR - HOTELARIA E TURISMO, LDA
serviços;

Reforço da competitividade do hotel Memmo Príncipe Real
através de um plano de adaptação e investimento para
Adaptação do Hotel Memmo Príncipe Real ao fazer face à pandemia COVID-19, através de novas
contexto COVID-19
métodologias de trabalho e relacionamento com clientes e
fornecedores e cumprimento de recomendações de
distanciamento social

8 230,00

Hotel da Baixa Prata - ADAPTAR

03.03

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e HOTEL DA BAIXA PRATA, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-066703

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-066722

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DISCOVERY - CULTURE & TASTE , LDA
serviços;

Discovery SAFE

LISBOA-02-08B9FEDER-066758

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 262, LDA
serviços;

ADAPTAR A 262

LISBOA-02-08B9FEDER-066761

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SONS EM TRÂNSITO - ESPECTÁCULOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Sons do Futuro
CULTURAIS, UNIPESSOAL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-066826

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e RETIRO DOURADO LDA
serviços;

ADAPTAR-PME

LISBOA-02-08B9FEDER-066864

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SACENTRO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS S.A.
serviços;

Adaptação da SACENTRO no combate ao COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-066865

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CELEIRO DO CAMPO LDA
serviços;

COVID 19 - ADAPTAR

163/698

Projeto de adaptação da atividade do Hotel da Baixa Prata
Lda. às novas condições originadas pela pandemia COVID19 garantindo dessa forma o cumprimento das normas
estabelecidas e das recomendações das autoridades
competentes.
A DCV tem como atividade principal a prestação de serviços
de organização de eventos e catering. A empresa explora o
espaço da Adega Regional de Colares, Estufa de Colares
situada no logradouro e a Casa da Confraria. O
investimento permite a adaptação dos estabelecimentos
no âmbito do COVID19.
A 262 Lda prerende adaptar os seus estabelecimentos de
Lisboa bem como os métodos de organização do trabalho e
de relacionamento com clientes e fornecedores, às novas
condições do contexto da COVID-19, garantindo o
cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes.
A Sons em Trânsito investirá na aquisição de equipamentos
e serviços qualificados, visando garantir o cumprimento
dos novos requisitos, resultantes do aparecimento do
COVID-19, e reabrir o Cineteatro Capitólio (Lisboa),
contribuindo para a retoma da economia na área dos
espetáculos musicais.
Sendo a nossa actividade Lar de idosos , onde a nossa
população é considerada de maior risco, é imperativo
cumprir com todas as normas da DGS , para assim sermos
um agenta ativo no combate ao covid , para isso é
imperativo o investimento em medidas de segurança
higiene e proteção.
Adaptação dos métodos e de organização do trabalho, no
relacionamento
com
colaboradores,
clientes
e
fornecedores, priorizando a manutenção do negócio e dos
postos de trabalho para cumprimento das normas
estabelecidas e das recomendações das autoridades
competentes.
Adapatar os espaços de coméricio com vista a mitigar os
efeitos COVID quer para trabalhadores, quer para clientes

15 039,55

22 940,00

19 650,00

12 650,00

23 486,21

38 700,00

38 035,57
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03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GODINHO SILVEIRA SAÚDE, LDA
serviços;

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LISBOA-02-08B9FEDER-066877

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-066878

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ÁREA FARMACÊUTICA LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-066879

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ÁREA FARMACÊUTICA II, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-066937

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GONÇALVES E TABUAS, UNIPESSOAL, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-066954

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CBAT - ALOJAMENTOS TURÍSTICOS, LDA
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FARMÁCIASGAP, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-066995

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Este projeto tem como objetivo adaptar os
estabelecimentos, os métodos de organização do trabalho
GSS ADAPTAR
e de relacionamento com clientes e fornecedores da
Godinho Silveira Saúde, tendo em conta as necessidades de
adaptação decorrentes do Covid-19.
Este projeto tem como objetivo adaptar os
estabelecimentos, os métodos de organização do trabalho
Área Farmacêutica ADAPTAR
e de relacionamento com clientes e fornecedores da Área
Farmacêutica, tendo em conta as necessidades de
adaptação decorrentes do Covid-19.
Este projeto tem como objetivo adaptar os
estabelecimentos, os métodos de organização do trabalho
Área Farmacêutica II ADAPTAR
e de relacionamento com clientes e fornecedores da Área
Farmacêutica II, tendo em conta as necessidades de
adaptação decorrentes do Covid-19.
Adaptação do estabelecimento, métodos e organização de
trabalho e relacionamento com clientes, fornecedores e
Sistema de Incentivos A adaptação da atividade das
colaboradores tendo em conta as normas recomendadas
PME ao contexto da Pandemia COVID-19
pelas entidades competentes por forma a minorar o risco
de contágio e de propagação da doença (COVID19).
Adaptação do estabelecimento, métodos e organização de
trabalho e relacionamento com clientes, fornecedores e
Sistema de Incentivos à Adaptação da Atividade das
colaboradores tendo em conta as normas recomendadas
PME ao contexto da Pendemia Covid-19
pelas entidades competentes por forma a minorar o risco
de contágio e de propagação da doença (COVID19)
Reorganizar e adaptar o funcionamento das Farmácias às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

LISBOA-02-08B9FEDER-067003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
KONCRETO DECORAÇÃO DE INTERIORES,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
ADAPTAR COVID 19
S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067060

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MESTRIA COMPACTOS FENÓLICOS, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067083

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ALAVAN - GESTÃO E ANÁLISE FINANCEIRA Sistema de Incentivos à adaptação da atividade das
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
LDA
PME ao contexto da Pandemia COVID-19
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067090

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e UNIDADE INFINITA, PROJECTOS LDA
serviços;

Unidade Infinita - ADAPTAR a uma nova Realidade

LISBOA-02-08B9FEDER-067098

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e OBSERVAR O FUTURO, LDA
serviços;

Adaptar as unidades produtivas à nova realidade pósCovid-19

LISBOA-02-08B9FEDER-067142

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SDHCS - SIMPOSIUM DIGITAL HEALTHCARE, Adaptaçãp da actividade da SDHC ao contexto do
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
UNIPESSOAL LDA
COVID-19
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067181

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GLDN LDA
serviços;

Sistema de Incentivos à adaptação da atividade das
PME ao contaxto da Pandemia COVID-19

LISBOA-02-08B9FEDER-067208

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e OPORTUNITY LEILÕES, LDA
serviços;

Apoio à actividade da Oportunity no Ambito COVID19

LISBOA-02-08B9FEDER-067224

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
PRATIPRISMA RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Caco Palmela Safe & Clean
LDA
serviços;

164/698

MESTRIA
com
Competitividade

Segurança,

Qualificação

e

O Projeto tem o objectivo da empresa proceder à
adaptação das suas instalações, métodos de
organização do trabalho e de relacionamento com clientes
e fornecedores, de forma a garantir o cumprimento das
normas e das recomendações das autoridades
competentes contexto da pandemia COVID-19.
Com este investimento pretende-se efetuar ao nível da
qualificação organizacional e reorganização do espaço das
instalações da nossa empresa, de forma a combater os
riscos da pandemia - COVID-19, apostando na segurança,
higiene e segurança de todos os stackholders da nossa
organização.
Adaptação do estabelecimento, métodos e organização de
trabalho e relacionamento com clientes, fornecedores e
colaboradores tendo em conta as normas recomendadas
pelas entidades competentes por forma a minorar o risco
de contágio e de propagação da doença (COVID19)
No contexto actual da COVID-19, a Unidade Infinita ?
JOANA VASCONCELOS pretende retomar a sua actividade
laboral em pleno, tendo em consideração as medidas de
higiene, protecção e segurança que a actual situação exige,
conciliando o teletrabalho com o retomo da actividade
laboral no local.
A Observar o Futuro Lda, é uma empresa que se dedica à
concepção e exploração de hostels, apartamentos e tem
simultaneamente tours. Desejamos preparar e adaptar as
nossas unidades ao funcionamento após Pandemia Covid19, de forma a minimizar riscos para clientes e
trabalhadores.
Este projeto visa apoiar a Simposium na adaptação do seu
escritório, métodos de organização do trabalho e de
relacionamento com clientes e fornecedores,às novas
condições do contexto da doença COVID-19,garantindo o
cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes.
Adaptação do estabelecimento, métodos e organização de
trabalho e relacionamento com clientes, fornecedores e
colaboradores tendo em conta as normas recomendadas
pelas entidades competentes por forma a minorar o risco
de contágio e de propagação da doença (COVID19)
Este projeto visa apoiar a Oportunity na adaptação do seu
estabelecimento, métodos de organização do trabalho e de
relacionamento com clientes e fornecedores, às novas
condições criadas pelo COVID-19, garantindo o
cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes.
Caco Palmela Safe & Clean
Projeto de incentivo e aplicação das medidas emandas pela
DGS e pelo governo Português quanto ao COVID-19 pela
empresa Pratiprisma no estabelecimento Caco Palmela.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

16 150,00

13 750,00

16 160,00

26 020,00

21 100,00

24 998,00

37 000,00

26 471,96

12 734,00

35 340,00

38 739,90

29 200,00

13 995,45

35 250,00

5 550,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067269

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067275

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067279

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e MELOPIRES - CONSULTORIA E GESTÃO LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067285

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e W4U - WINE CONCEPT, S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067320

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INTERSAC - COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067323

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SACWEAR - COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067381

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e LUIS, ABEL & COMPANHIA, LIMITADA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067388

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e OUTSCOPE SOLUTIONS, S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067403

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e AM2 - GESTÃO HOTELEIRA, S.A.
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CLUBE DE CAMPISMO DE LISBOA
serviços;

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-08B9FEDER-067413

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067418

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067439

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067583

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

165/698

Resumo | Summary

WINNING CLEAN&DIGITAL ADAPTATION tem como
objetivo pensar no presente e acautelar o futuro da
atividade, de forma a assegurar a segurança de
WINNING SCIENTIFIC MANAGEMENT, LDA WINNING CLEAN & DIGITAL ADAPTATION
colaboradores e clientes WINNING, bem como garantir a
retoma progressiva da atividade, definindo áreas de
negócio que se podem tornar totalmente digitais.
Nesta Residência Sénior coabitam pessoas com idades
extremamente avançadas e com doenças crónicas (algumas
graves),
sendo
uma
população
extremamente
CASA DE REPOUSO SÃO GONÇALO LDA
ADAPTAR PME
fragilizada.Devido ao risco de contágio do coronavírus, é
necessário fazer tudo para impedir que o vírus chegue aos
nossos utentes
Este projeto visa apoiar a 2Logical na adaptação do seu
estabelecimento, métodos de organização do trabalho e de
2LOGICAL - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Adaptar as instalações da 2Logical para o regresso ao relacionamento com clientes e fornecedores, às novas
FARMACÊUTICA, S.A.
trabalho
condições criadas pelo COVID-19, garantindo o
cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes.

LISBOA-02-08B9FEDER-067244

LISBOA-02-08B9FEDER-067405

Nome da Operação | Operation Name

Criação de Condições de trabalho adaptadas ao Criação de Condições de trabalho adaptadas ao processo
processo pandémico da COVID19
pandémico da COVID19
Adaptação de medidas preventivas e de combate á
propagação do vírus COVID-SARS, dentro e fora das nossas
Adapção dos nossos espaços ás novas realidades
instalações, por forma a proteger os nossos colaboradores,
clientes e fornecedores
Implementar todas as medidas necessárias à prevenção e
proteção do contágio do COVID-19, nomeadamente a
Adaptação da atividade empresarial INTERSAC ao recomendações das entidades competentes inerentes à
contexto do COVID-19
higiene, segurança, saúde e distanciamento físico,
aplicáveis aos nossos estabelecimentos, colaboradores e
clientes.
Implementar todas as medidas necessárias à prevenção e
proteção do contágio do COVID-19, nomeadamente a
Adaptação da atividade empresarial da SACWEAR ao
recomendações das entidades competentes inerentes à
contexto COVID-19
higiene, segurança, saúde e distanciamento físico,
aplicáveis às nossas lojas, colaboradores e clientes.
De forma a que o restaurante tenha as correctas condições
para funcionamento com toda a segurança para
SAKURA PARA TODOS
funcionários e clientes, o investimento em adaptação e
protecção é central. Garantir segurança, viabilidade e
continuidade.
Adaptação dos escritórios e os respetivos métodos de
organização do trabalho ao contexto COVID19 tendo como
objetivo primordial garantir a máxima segurança de todos
OUTSCOPE - ADAPTAÇÃO E INOVAÇÃO
os colaboradores da organização, cumprindo para tal com
todas as normas e recomendações das Autoridades
Competentes.
O projeto assenta na adaptação dos métodos de
organização do trabalho e de relacionamento com clientes
e fornecedores, às novas condições no contexto da doença
Adaptar Lisboa Carmo Hotel 4**
COVID 19, do Lisboa Carmo Hotel 4**, em Lisboa,
garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e
recomendações de atuação.

ADAPTAR PME

O objetivo da presente Proposta de Projeto, prende-se com
a imperiosa necessidade de aplicação das boas práticas de
higienização (desinfeção, distanciamento social, etc.), com
vista à prevenção de contenção de contágio pela COVID-19,
nos nossos Parques de Campismo (8) e na sede.

ADAPTAR AS CLINICAS DIRECLIN AS CONDIÇÕES DE
PROTEÇÃO, SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO EXIGIDAS PELA
DGS E OMD NO AMBITO DO COVID PARA ASSEGURAR AS
DIRECLIN, LDA
ADATAR(MO-NOS)
BOAS PRÁTICAS E AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PARA O
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DOS SEUS PROFISSIONAIS BEM
COMO DOS SEUS PACIENTES.
Este projeto visa apoiar a GTE na adaptação do seu
estabelecimento, métodos de organização do trabalho e de
GTE CONSULTORES - GABINETE TÉCNICO DE
relacionamento com clientes e fornecedores, às novas
CONSULTADORIA E GESTÃO DE EMPRESAS Adaptar a activiade da GTE ao contexto do COVID 19
condições do contexto da doença COVID-19,garantindo o
S.A.
cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes.
De forma a que o restaurante tenha as correctas condições
para funcionamento com toda a segurança para
GAOSHI ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA
sakura entrecampos em tempos de pandemia
funcionários e clientes, o investimento em adaptação e
protecção é central. Garantir segurança, viabilidade e
continuidade.
O presente projeto visa um conjunto de investimentos
INFOCAPITAL
REPRESENTAÇÃO Adaptação da Infocapital às novas exigências no fundamentais para que a Infocapital adapte o seu
INFORMÁTICA S.A.
contexto da doença COVID-19
estabelecimento e métodos de trabalho às novas condições
exigidas no contexto da doença COVID-19.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

28 280,00

21 200,08

23 450,00

11 100,00

17 750,00

10 575,00

6 970,00

32 422,50

39 000,00

25 560,00

40 000,00

11 000,00

19 585,25

24 285,00

24 150,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

LISBOA-02-08B9FEDER-067615

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ARELO & PEREIRA - CONTABILIDADE E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
A&P - Adaptar em conjuntura de pandemia
GESTÃO LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067640

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
RUI FILIPE SIMÕES PEREIRA DA COSTA, Investimentos com vista a salvaguardar/mitigar
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
UNIPESSOAL LDA
contágio
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067801

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Adaptação da empresa e implementação de medidas
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DD GOMES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A.
de proteção
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067842

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e A TENDINHA DO FEIJÓ, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067883

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-067885

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-067918

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-067928

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-067950

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-067966

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SAKURAHOUSE - ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
sakura house em periodo de pandemia
LIMITADA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-067973

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e A-80 SAÚDE SÉNIOR, UNIPESSOAL LDA
serviços;

Adaptação do espaço e funcionários

LISBOA-02-08B9FEDER-068020

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CITYMOVER LDA
serviços;

Adptação da actividade da Citymover ao contexto do
COVID 19

LISBOA-02-08B9FEDER-068025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SAKURARIO, LDA
serviços;

A TRADIÇAO JAPONESA EM TEMPOS DE PANDEMIA

LISBOA-02-08B9FEDER-068027

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CONNECT INTERNATIONAL, MARKETING E
Apoio COVID 19 - Eventos
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
COMUNICAÇÃO LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068034

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068038

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068042

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03

A tendinha do Feijo - aliar tradição, inovação e
confiança

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SEGURANÇA NO REGRESSO AOS LOCAIS DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DISTRA, S.A.
OPERACIONALIDADE, para Trabalhadores, Clientes e
serviços;
Fornecedores.
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ACTIVIDADES HOTELEIRAS A NOVA VINHAIS
Programa Adaptar para pequenas empresas
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DOCES DO MARQUÊS LDA
serviços;

Adaptar os Doces do Marquês à pandemia COVID-19

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
MOTOR 7 - REPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE
ADAPTAR 2020 COVID 19
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
MOTOCICLOS LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Adaptação COVID 19 - Toranja
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e TORANJA CRIATIVA, LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e WHYMOB, LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e NOVACASTA, LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e COMBINAÇÃO PURA, LDA
serviços;

166/698
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No contexto atual de pandemia da COVID-19, a Arelo &
Pereira. pretende retomar a sua atividade laboral em pleno,
tendo em consideração todas as medidas de higiene,
proteção e segurança que a atual situação de pandemia
exige, conciliando o teletrabalho com o retomo da
atividade laboral no local.
O projeto visa criar as condições necessárias de retoma da
atividade económica da empresa, nomeadamente,
adaptação de locais de trabalho, layout das instalações,
sinalização, dispositivos de controlo, de modo a mitigar a
propagação do virus e salvaguar a saúde dos nossos
colaboradores e clientes.
Através da presente candidatura, a empresa pretende fazer
face às exigências da DGS para adequação do seu espaço e
funcionários às normas de distanciamento social e correta
higienização do espaço existente, por forma a possuir um
ambiente de trabalho adequado
A Tendinha do Feijo é um dos mais antigos
estabelecimentos de restauração na região e procura ser
um exemplo na conciliação da cozinha e doçaria
tradiccional com a utilização das mais avançadas
tecnologias, nomeadamente no tocante à segurança
adequada ao contexto da doença COVID-19.
Dar Segurança na regresso à operacionalidade das
operações no contacto dos colaboradores entre si, com
clientes e fornecedores.
Candidatura de apoio às despesas de produtos e
equipamentos para adptação da empresa às medidas de
Covid 19, no âmbito do programa Adaptar PME
Implementação de medidas que visam o controlo e
higienização da unidade industrial bem como a aquisição
de medidores de temperatura para os colaboradores de
forma a minorar o risco de contágio e de propagação da
doença COVID-19.
Adaptação do estabelecimento às novas medidas em
contexto COVID-19, no sentido de minimizar o impacto da
pandemia na saúde pública.
Adapatação dos Nossos espaços Comerciais, de acordo com
as normas de segurança recomendadas pela DGS no âmbito
da pandemia COVID19
De forma a que o restaurante tenha as correctas condições
para funcionamento com toda a segurança para
funcionários e clientes, o investimento em adaptação e
protecção é central. Garantir segurança, viabilidade e
continuidade.
Como residencia senior, queremos as melhores condições
para os nossos utentes que são grupo de risco,
pretendemos investir em sinaletica, meios de desinfeção e
evitar o contacto com terceiros.
Este projeto visa apoiar a CityMover na adaptação do seu
estabelecimento, métodos de organização do trabalho e de
relacionamento com clientes e fornecedores, às novas
condições criadas pelo COVID-19, garantindo o
cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes.
De forma a que o restaurante tenha as correctas condições
para funcionamento com toda a segurança para
funcionários e clientes, o investimento em adaptação e
protecção é central. Garantir segurança, viabilidade e
continuidade.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

5 650,00

39 850,00

18 200,00

24 457,50

7 300,00

37 750,00

40 000,00

40 000,00

14 850,00

33 390,41

6 199,44

14 200,00

31 200,60

Adptação da empresa da sua actividade às contigências
criadas pela pandemia COVID 19.

30 205,25

O projeto promovido pela empresa Whymob, visa a
adaptação do seu estabelecimento cumprindo as
Whymob- Adaptação da sua atividade ao novo recomendações emanadas pelas autoridades competentes,
contexto empresarial
tal como a aquisição de ferramentas alternativas e serviços
de consultoria que a permita continuar em atividade,
adaptando-se ao novo contexto pandémico

9 740,00

O objetivo do projeto passa por munir a empresa de
ferramentas de combate ao COVID-19 e consequente
ADAPTAR - PME
resposta às necessidades de satisfazer os clientes e cumprir
os regulamentos do desconfinamento traçados pela
direção geral de saúde e Ahresp.
Com o ADAPTAR a ZUMUB conseguirá adaptar seu modelo
de negócio e garantir aos seus colaboradores, clientes e
ZUMUB ? ADAPTAR seu modelo de negócio com fornecedores, toda a informação e materiais necessários
segurança
para cumprir normas e recomendações da DGS, no regresso
gradual à normalidade, continunado o serviço de excelência
aos seus clientes.

36 268,90

18 880,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
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O Programa ADAPTAR possibilitará à VELVET adaptar as
suas instalações e os seus métodos de organização de
VELVET ? ADAPTAR a sua atividade, adaptando-se ao trabalho, dando cumprimento às normas estabelecidas e
VELVET MORNING LDA
novo contexto
recomendações das autoridades competentes no regresso
gradual à normalidade e continuidade aos seus clientes de
um serviço de excelência.
O presente projeto visa um conjunto de investimentos
EMETRÊS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE Adaptação da Emetresl às novas exigências no fundamentais para que a Emetres adapte o seu
EQUIPAMENTOS GRÁFICOS LDA
contexto da doença COVID-19
estabelecimento e métodos de trabalho às novas condições
exigidas no contexto da doença COVID-19.
O projeto visa a aquisição de equipamentos e serviços que
permitam a segurança e higienização das instalações, para
S. K. - PUBLICIDADE, SERVIÇOS E
salvaguarda dos seus utilizadores, bem como, a orientação
Adaptação da atividade da SK ao contexto Covid-19
IMOBILIÁRIA, LIMITADA
e adaptação do negócio da SK atendendo aos impactos
visíveis em situação de pandemia e ao novo contexto Covid19.
Adaptação do estabelecimento, métodos de organização
do trabalho e de relacionamento com clientes de uma
ATHINASYS - REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE
empresa de reparação de eletrodomésticos às novas
Athinasys 2020
ELECTRODOMÉSTICOS LDA
condições do contexto da doença COVID -19, garantindo o
cumprindo das normas estabelecidas e das recomendações
das autoridades competentes

LISBOA-02-08B9FEDER-068045

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068049

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068051

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068058

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FARMÁCIA VITEX, LDA
serviços;

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SESC - SOCIEDADE DE ESTUDOS SUPERIORES
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Vamos voltar a estar juntos? mas à distância.
E CULTURAIS, S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068069

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-08B9FEDER-068071

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068074

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068077

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068078

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068082

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068084

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068086

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068096

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

03.03

03.03

Resumo | Summary

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e JAIME ALVES BARATA, LDA
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SUBVÓRTICE - FARMÁCIA, S.A.
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e KAI & WEI , LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e KIS-LOG - SOLUÇÕES LOGÍSTICAS, LDA
serviços;

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

27 880,00

36 100,00

39 117,00

20 850,00

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

26 285,00

O projeto tem como objetivo a adequação da instituição à
nova realidade de funcionamento em contexto covid-19,
facilitando a adaptação dos espaços de modo a garantir a
segurança possível e confiança necessária no retomar da
realização presencial das atividades.

10 950,00

Criação de Condições de trabalho adaptadas ao Criação de Condições de trabalho adaptadas ao processo
processo pandémico da COVID19
pandémico da COVID19

38 400,00

Criação de Condições de trabalho adaptadas ao Criação de Condições de trabalho adaptadas ao processo
processo pandémico da COVID19
pandémico da COVID19

39 900,00

De forma a que o restaurante tenha as correctas condições
para funcionamento com toda a segurança para
SAKURA INFANTE SANTO RETOMA
funcionários e clientes, o investimento em adaptação e
protecção é central. Garantir segurança, viabilidade e
continuidade.
Aquisição de equipamentos e serviços que permitam a
Adaptação da atividade da Kislog ao contexto Covid- melhoria da segurança e higienização das instalações e
19
negócio da Kislog, com vista à adaptação da ao novo
contexto Covid-19.

34 585,00

37 385,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 145 - FARMÁCIA, LDA
serviços;

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

26 285,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Este sistema de incentivos vai permitir minorar os custos
MAGENSINUS - EMPRESA PROMOTORA DE Sistema de Incentivos à Adaptação da Atividade das
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
acrescidos com a aquisição de equipamentos para
SERVIÇOS DE ENSINO, S.A.
PME ao contexto da Pandemia COVID-19
serviços;
trabalhadores e utentes deste estabelecimento.

38 250,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FARMÁCIA SOUSA MOURÃO, LDA
serviços;

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

26 285,00

11 250,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068100

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e YOUR FINANCE MIRAFLORES, LDA
serviços;

Plater - adaptação e inovação organizacional

A Plater - Serviços de Apoio à Gestão, Unipessoal, Lda
pretende adaptar os seus escritórios e os respetivos
métodos de organização do trabalho ao contexto COVID19
tendo como objetivo primordial garantir a máxima
segurança de todos os colaboradores da organização e seus
clientes.

LISBOA-02-08B9FEDER-068108

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e HOTEL STª MARTA, S.A.
serviços;

Projecto Covid19

Adaptar a entidade para o funcionamento no contexto
Covid19

18 302,00

Pretendemos investir numa loja on line e promoção da
mesma para passarmos a vender cursos a distância
evitando o contato com os formandos e, investir na
reorganização das nossas instalações para garantirmos que
os nossos colaboradores e clientes consigam ter condições
de segurança face ao Covid-19.

8 000,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068112

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
GESPERITUS - CONSULTORIA DE GESTÃO E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
GP ADAPTAR PME
FORMAÇÃO, LDA
serviços;
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Resumo | Summary
Aquisição de equipamentos de proteção indicidual para os
trabalhadores e utentes, quer no espaço fabril quer no
escritório; compra de material e consumiveis de
higienização quer para a área fabril quer para o escritório;
compra de equipamentos de dispensa automática de
desinfectantes;
Para cumprimento das recomendações da DGS nos locais
de trabalho, a empresa pretende investir em equipamentos
que evitem o contacto com superfícies, a instalação de
divisórias,
implementação
de
software
para
desmaterialização de processos, assim como desinfeção
regular das instalações.
O
projecto
visa
salvaguardar
a
saúde
de
clientes,fornecedores e funcionários,bem como estimular a
confiança entre os mesmos,dos efeitos da pandemia
Covid19,através de um esforço de investimento em
reorganização do estabelecimento,higienização e aquisição
de equipamento que contribua para esse efeito

LISBOA-02-08B9FEDER-068118

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ELECTRO-PORTUGAL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068119

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
TRANSITEX - TRÂNSITOS DE EXTREMADURA,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Transitex - Plano de proteção contra to COVID-19
S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068120

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e INTERFAMÕES - SUPERMERCADOS, LDA
serviços;

Adaptação Estabelecimento Covid19

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FARMAIRES, LDA
serviços;

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068130

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-08B9FEDER-068131

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068159

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068161

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068163

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068164

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068170

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068177

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068179

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068184

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-08B9FEDER-068207

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068214

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

Adaptar - Equipamento Proteção COVID

A presente candidatura visa adaptar a empresa
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
FARMODIÉTICA - COSMÉTICA, DIETÉTICA E Apoiar o processo de consultas à distância da Farmodiética aos novos desafios resultantes do COVID-19,
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
PRODUTOS FARMACÊUTICOS,S.A.
Farmodiética
nomeadamente, através de investimentos na digitalização
serviços;
do seu modelo de negócios.
Adaptação do estabelecimento, métodos de
organização do trabalho e de relacionamento com clientes
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
e fornecedores às novas condições de
FARMÁCIA MOITA PARQUE, UNIPESSOAL ADAPTAR PME - Sistema de incentivos à adaptação
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
distanciamento físico no contexto da pandemia COVID -19,
LDA
da atividade das PME
serviços;
garantindo o cumprimento das normas
estabelecidas e das recomendações das autoridades
competentes.
A empresa precisa adquirir solução antisséptica de base
alcoólica, desinfetantes, mascaras, luvas. Estes produtos
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
vão permitir protecção aos funcionarios na execução da
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e LUX STAY, UNIPESSOAL LDA
Adaptação da atividade empresarial COVID-19
limpeza e no contacto directo com os hospedes e vão
serviços;
permitir também desinfectar as malas dos hospedes, entre
outros.
Adaptação a novo modelo de negócios planificação do
espaço com apoio de consultores para a elaboração de
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Adpatação do modelo de negócios no âmbito covid plano de contingência, manual de boas práticas, no ambito
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e M.F.A.C. - CONTABILIDADE LDA
19
das medidas proteção e segurança de todo intervenientes
serviços;
dentro do contexto covid 19, sob as orientações das
entidades competentes
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
O projecto tem como por objectivo permitir melhores
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FORNO REAL - PADARIA E PASTELARIA LDA Adaptação do espaço
condicões e distanciamentos para empregados e clientes.
serviços;
O projeto apresentado tem como objetivo capacitar a
Pahldata na adaptação dos seus estabelecimentos,
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
PAHLDATA (PORTUGAL) - COMÉRCIO DE
organização de trabalho e relacionamento entre
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
PahlData - Adaptar Covid-19
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA S.A.
colaboradores e com fornecedores, ao contexto da
serviços;
pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das
recomendações das autoridades competentes.
Capacitar a empresa de meios de prevenção contra Covid03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
19. Compra de equipamentos de proteção; Contratação de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PROLICHT LISBOA, LDA
Adapatação Espaço Covid-19
serviços de desinfeção; Reorganização e adaptação do local
serviços;
de trabalho de forma a garantir uma proteção dos seus
colaboradores e cliente
O presente projeto tem como objetivo a requisição de
apoio à qualificação de processos e organização do
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ambiente de trabalho para a adaptação da atividade
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e VOICEIT, LDA
VOICE COVID
empresarial às novas condições do contexto da doença
serviços;
COVID-19 de acordo com as indicações dadas pelas
Autoridades de Saúde.

13 790,00

34 000,00

9 000,00

6 490,00

40 000,00

14 490,07

10 480,00

22 760,17

17 100,00

16 161,00

17 529,34

13 977,64

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

30 435,00

9 900,00

21 290,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FARMÁCIA SALUTAR, LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e COOPERATIVA AGRICOLA DE LOURES CRL
serviços;

Cooperativa Agrícola de Loures - COVID19

O programa ADAPTAR PME permitirá a capacitação da
Cooperativa Agricola de Loures perante o surto do COVID19 com investimentos que serão vocacionados para uma
maior segurança e proteção dos seus colaboradores e
clientes.

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CIDADEPRENDADA, LDA
serviços;

Adaptar o Solar dos Poetas á Covid-19

Projeto de investimento destinada a adaptar o nosso
alojamento local ás exigencias do Covid-19
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41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
CAMPIMECO-SOCIEDADE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
SOCIAL S.A.
serviços;

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Adaptação de Instalações, processos, e recursos humanos
ás normativas da DGS, e ao clausulado do protocolo Clean
& Safe do Turismo de Portugal para prevenção e mitigação
de riscos associados á propagação do Covid19
Adaptação do espaço, loja e escritorios, as diretivas da
OMS no ambito da pandemia Covid 19, no que diz respeito
á higienizaçao dos espaços e proteçao de colaboradores e
clientes.
Adaptação da atividade empresarial ao contexto da doença
COVID -19,
garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes.

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-08B9FEDER-068217

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ESPAÇO LUZ - MATERIAL ELÉCTRICO E
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Covid 19
ILUMINAÇÃO LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068220

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SHENKMAN&MAIA RESTAURAÇÃO, LDA
serviços;

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
SOCIEDADE FARMACÊUTICA FIGUEIREDO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
PAIS LDA
serviços;
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068231

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068235

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068239

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

FUNVET - SERVIÇOS VETERINÁRIOS LDA

LABORATORIOS VITORIA S.A.

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PRAIA NO PARQUE, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068242

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e IMOBILIÁRIA ASA BRANCA, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068244

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068247

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068254

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068256

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068258

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068260

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

03.03

03.03

03.03

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068265

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068268

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

169/698

Adaptação da empresa ao novo contexto de trabalho em
altura de pandemia COVID 19

O projecto abrange a reorganização e adapatação do
Restaurante de acordo com as orientações da Direcção
Geral de Saúde para os Estabelecimentos de Restauração,
Praia do Parque Adaptar
nomeadamente o aumento da esplanada; redução da
capacidade, aumentando o espaço entre mesas e criação
de ementa digital.
Criar um sistema de checkin e acesso aos Apartamentos
Implementação de sistema de checkin e acesso aos Turísticos sem contacto com a recepção e com acesso aos
apartamentos automatizada (sem intervenção apartamentos por códigos.
humana)
Todo o processamento da reserva, identificação e
pagamento feito pelo hóspede em quiosques eletrónicos.

26 285,00

5 500,00

23 551,11

5 280,50

7 935,95

20 400,00

DESAFIO DOS BÚZIOS, UNIPESSOAL, LDA

Adaptação do local da atividade para a retoma da atividade
, segundo as diretivas da DGS

5 155,68

Adaptação Espaço

O presente projeto tem por objetivo a adaptação e
reorganização da empresa às novas condições de contexto
da pandemia da doença COVID-19
O projeto tem como objetivo que a My Charme reúna
Re-activar a My Charme
todas as condições de segurança para abrir o seu
alojamento.
O projeto visa adotar medidas de prevenção da COVID-19
Adaptação dos escritórios da BDO & Associados SROC
nos escritórios da BDO & ASSOCIADOS SROC, que permitam
DE aos novos métodos de trabalho e de relacionamento
(con)viver e trabalhar com saúde, segurança e bem-estar,
com clientes, face às novas condições em contexto da
garantindo o cumprimento das recomendações das
pandemia COVID-19, de forma a garantir o cumpr
autoridades competentes na retoma da atividade.

SOCIEDUCA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO S.A. ADAPTAR Socieduca

34 475,00

MY CHARME LISBON SUITES, LDA

26 521,25

03.03

Reforçar a Competitividade
das PME

SI ADAPTAR PME

A Entidade pretende candidatar-se à medida Adaptar a fim
de obter apoio financeiro com vista à adaptação da sua
atividade ao contexto da COVID-19
O promotor pretende redesenhar a residência de
estudantes de acordo com as novas normas, para permitir
o regresso dos estudantes com segurança.

6 904,25

26 759,27

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FARMÁCIA PINTO LEAL, LDA
serviços;

02

Adaptação da empresa ao contexto COVID-19

38 000,00

O projeto visa dotar a empresa de equipamentos e
intervenções necessárias à re ativação da sua atividade.

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
BDO & ASSOCIADOS, SOCIEDADE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS LDA
serviços;

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Medidas protecção- covid 19

39 964,00

GHLX - SOCIEDADE DE GESTÃO HOTELEIRA,
Re-activar a atividade
LDA

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068262

Campimeco Safe & Clean

ALUNNI STACC - SOCIEDADE DE GESTÃO
Re-activar a atividade
HOTELEIRA, LDA

LISBOA-02-08B9FEDER-068240

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas
Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

TURISMO

Resumo | Summary

LISBOA-02-08B9FEDER-068215

LISBOA-02-08B9FEDER-068230

DE

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

O projeto tem como objetivo permitir a adaptação das
instalações da Ferexcel em conformidade com as medidas
FEREXCEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
necessárias ao exercício da sua atividade tendo em conta o
Adaptação Loja Ferexcel e Loja Online Ferramentas.pt
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LDA
cumprimento da normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes devido ao
contexto criado pela COVID-19.
Adequação da empresa às novas realidades de Higiene e
Segurança (pós COVID19)de modo a cumprir com todas as
recomedações das entidades competentes para proteger e
FLIKEHOME - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA Projecto Adaptar
equipar de clientes, hóspedes e pessoal da empresa com
todos os equipamentos técnicos homólogados pelas
entidades fornecedoras.
Este projecto visa 2 Colégios em Lisboa e Cacém e
prentende dotar estas infraestruturas de condições de
CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS DA
Escola Segura
segurança de forma a assegurar uma protecção adicional
SAGRADA FAMILIA
contra o Covid 19, não só para a comunidade estudantil,
mas também para todos os docentes e colaboradores.

7 710,00

30 435,00

39 000,00

33 990,00

5 550,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021
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Resumo | Summary
A GIMNICA é uma pequena empresa que se dedica à
comercialização de equipamento desportivo. Com o Estado
de Emergência tiveram de encerrar a sua atividade. Para
poderem reabrir em condições de segurança, vão ter de
fazer diversos investimentos, nomeadamente na
reorganização do estabelecimento.
De forma a que o restaurante tenha as correctas condições
para funcionamento com toda a segurança para
funcionários e clientes, o investimento em adaptação e
protecção é central. Garantir segurança, viabilidade e
continuidade.
Derivado à Pandemia Covid 19, vimo-nos obrigados a
investir na segurança e protecção da equipa e dos clientes
de forma a criar um ambiente de confiança e nos nossos
serviços de forma a podermos continuar a nossa atividade.
O projecto visa a reformulação das práticas de higiene e
segurança sanitária, a par da necessidade de readaptação
comportamental de todos os utilizadores das atividades
dos empreendimentos turísticos, que o processo de
desconfinamento em curso e a reabertura das atividades
económicas impõe.
Com a presente candidatura a Quick & Positive procura
adaptar-se ao contexto COVID-19 realizando os
investimentos necessários a cumprir com as orientações
das autoridades competentes.
Adapção da entidade de modo a garantir a segrança e
saúde dos colaboradores e clientes, com o objetivo de
retomar a atividade economica.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

LISBOA-02-08B9FEDER-068274

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GIMNICA-BRANCO & SERRA LDA
serviços;

ADAPTAR pós Covid-19

LISBOA-02-08B9FEDER-068276

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SEA PALACE, LDA
serviços;

SEA PALACE EM RESPOSTA AO CONTEXTO

LISBOA-02-08B9FEDER-068280

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
LUXOBRIL - QUÍMICA DE MANUTENÇÃO Adaptação do espaço da fábrica e escritório ao abrigo
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
INDUSTRIAL LDA
das medidas da DGS ao contexto covid-19
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068293

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e TEMPO PROMISSOR, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068294

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
QUICK
&
POSITIVE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
IMOBILIÁRIOS LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068308

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e T. P. TALASSOTERAPIAS DE PORTUGAL S.A.
serviços;

Adapção da atividade economica à nova realidade
COVID-19

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FARMÁCIA CARDEIRA, LDA
serviços;

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

26 285,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CHARMBUBBLES - UNIPESSOAL LDA
serviços;

Adapatação da Charmbubbles às
decorrentes da pandemia COVID-19

Adaptar a empresa Charmbubbles - Unipessoal, Lda. às
exigências novas exigências do COVID-19, nomeadamente, com a
adaptação do seu estabelecimento e com a digitalização do
seu negócio.

7 890,00

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e COMON, S.A.
serviços;

A ComON pretende implementar as normas e
ComON - Adaptação da empresa e do escritório ao
recomendações das autoridades competentes, adaptando
contexto Covid-19
a atividade e os espaços de trabalho ao contexto Covid-19.

27 947,56

LISBOA-02-08B9FEDER-068309

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-08B9FEDER-068312

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068328

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e RAIZ 33, LDA
serviços;

Lisboa Camping Bungalows Clean & Safe - Adaptação
do Parque de Campismo de Monsanto Lisboa as
regulamentações especificas de combate ao COVID
19

INVESTIMENTOS

The Lumiares - Readaptar COVID-19

O presente projeto de investimento visa a adopção de
alterações nos dois restaurantes entidade Raiz 33 Lda ao
Adaptação organizacional e de gestão da Raiz 33 Lda
nível dos métodos de organização do trabalho e de
ao novo contexto da COVID-19?
relacionamento com clientes e fornecedores, dadas às
novas condições do contexto da pandemia COVID -19.
Dotar a empresa de capacidade de fazer fase à nova
realidade imposta pela pandemia do COVID-19.
Prevenção da COVID-19
Realização de investimentos para preparar a IMotion para
implementação de regras específicas de higiene e
prevenção.
O presente projeto visa adaptar os estabelecimentos do
Adoção de medidas extraordinárias e reorganização grupo às novas condições do contexto da doença COVIDda atividade no âmbito COVID 19
19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e
das recomendações das autoridades competentes.

5 172,15

30 000,00

6 500,00

40 000,00

15 937,68

17 500,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068333

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068334

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GER IMOTION - LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068356

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e ÁLVARO DE SOUSA BORREGO S.A.
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
GESFAR FARMACÊUTICA - PRODUTOS
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Farmácia Cristina ADAPTADA
FARMACÊUTICOS, UNIPESSOAL LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e SOCIAL IMPACTRIP, LDA
serviços;

7 050,00

9 300,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068360

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-08B9FEDER-068362

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068364

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068365

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068366

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e A.J.COSTA (IRMÃOS) LDA
serviços;

170/698

Adaptabilidade da empresa ao novo paradigma de combate
à propagação do coronavirus, principalmente através da
promoção de distªanciamento social e de implementação
de medidas que permitam criar automatismos promotores
da diminuição da interação entre colaboradores e clientes.

No sentido de prevenir contágios relativos à pandemia
Capacitação para manter a atividade seguro no Covid-19, e seguindo as regras e orientações da DGS,
contexto de pandemia
elaborámos um plano de contingência para proteger tanto
os nossos colaboradores como os clientes.
A pandemia COVID-19 obrigou à aquisição de
Máquina de pagamento automático e dispensador equipamentos sem os quais não é possível manter as
INTERMONTIJO - SUPERMERCADOS, LDA
automático de desinfectante
medidas de segurança e higiene recomendadas pelo
Governo.
BE on Time é uma média empresa que se dedica à
comercialização de relojoaria e joalharia, em outlet. Para se
BEONTIME - COMÉRCIO DE RELÓGIOS E Espaços Comerciais de Confiança e Seguros - Be on
preparar para a abertura e manutenção das regras de
ACESSÓRIOS, S.A.
Time
segurança, irá investir em higienização e sinalética das 12
lojas do continente e adaptação da organização.
Adaptação e reorganização da empresa para Adaptação e reorganização da empresa para prevenção e
prevenção e combate ao COVID-19
combate ao COVID-19.

39 820,00

31 850,00

26 600,00

20 730,00

23 750,00

9 183,68

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

LISBOA-02-08B9FEDER-068381

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e WIDE TRAVEL - VIAGENS E TURISMO, LDA
serviços;

Adaptar - WIDE

LISBOA-02-08B9FEDER-068385

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e DOUTOR FINANÇAS, UNIPESSOAL LDA
serviços;

Adaptação do negócio ao COVID-19

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e I.T.L.-INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA
serviços;

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PRINCOTEL-ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068387

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Campigir

LISBOA-02-08B9FEDER-068392

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068396

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SÉTIMO
PISO
RESTAURAÇÃO
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068398

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
IRORIMA - EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
IRORIMA HAPPY-RETURN
LDA
serviços;

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 3B FARMÁCIA, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068400

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

Projeto ADAPTAR COVID-19

E

Sétimo Piso :: Covid19 Safety Protection

Resumo | Summary
A Wide Travel candidatar-se ao incentivo à adaptação das
PME ao contexto COVID-19, e cujo objetivo é apoiar as
empresas no esforço de adaptação e de investimento nos
seus estabelecimentos, ajustando os métodos de
organização do trabalho e de relacionamento com clientes
e fornecedores.
Para a adaptação da nossa atividade às novas condições no
contexto do COVID-19 e por forma a manter a empresa em
funcionamento sem recorrer a layoff foi necessário adaptar
o modelo de negócio e preparar o regresso ao local de
trabalho de forma segura e sustentada cumprindo as
normas da DGS
Adaptação dos Parques de Campismo Valbom e Urban Art
Camping ás normas de reabertura num cenario Covid-19.
Cumprimento das normativas nacionais emanadas da DGS.
Readptação dos espaços, meios de pagamentos, colocação
de equipamentos de higienização pessoal e dos espaços.
O objetivo desta candidatura consiste em dotar as
instalações da empresa com equipamento que dê resposta
às novas condições do contexto da doença COVID-19, de
modo a garantir o cumprimento das normas estabelecidas
e das recomendações das autoridades competentes.
A Sétimo Piso - Restauração e Investimentos Turisticos,
Lda, candidata-se ao atual programa com o intuito de
investir num reforço demeios operacionais e de segurança,
para os seus colaboradores e clientes, com vista à
prevenção e mitigação da atual pandemia originada pelo
vírus COVID-19.
Com este projecto a IRORIMA pretende melhor se capacitar
e adaptar o seu estabelecimento, bem como os seus
métodos de organização de trabalho, relacionamento com
clientes, fornecedores e colaboradores para as novas
exisgências decorrentes do Covid-19.

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.
O projeto Contra a COVID by Zembe tem como objetivo a
adaptação do seu modelo de negócio, contemplando a
comercialização online, bem como adaptar as suas
Contra a COVID by ZEMBE
instalações de modo a garantir a segurança e o
cumprimento das normas e recomendações estabelecidas
quer para os seus colaboradores e clientes.
Reforçar a adaptação do estabelecimento dotando-o dos
mais recentes e eficientes equipamentos de higienização e
desinfeção bem como das metodologias organizacionais e
Cidade Sol - Adapta COVID
de segurança e higiene mais exigentes que promovam a
máxima segurança dos seus utilizadores (utentes,
colaboradores e visitantes).
Este projeto contempla a adoção de um conjunto de
medidas de modo a minorar o risco de contágio e
Adaptação da Páginas Amarelas ao contexto da propagação da COVID19 em Poirtugal. Tendo em conta a
pandemia COVID-19
atividade da empresa,a Páginas Amarelas pretende adaptar
os seus escritórios às novas condições de distanciamento
físco no contexto em que vivemos
Com o presente projeto a empresa pretende adaptar-se e
ADAPTAR Dentoral 2
reorganizar-se face a situação de epidemia que se
atravessa.
SPCare Ambiente em segurança pretende (i) garantindo a
segurança dos colaboradores e clientes que se dirijam ao
SPCare Ambiente em Segurança
escritório (ii) assegurar o negócio, criando estratégias
assentes no digital em estreito alinhamento com as
normas/recomendações do Governo e DGS.
Este projeto tem como objetivo a implementação de
produtos e serviços que promovem a adaptação da
atividade empresarial da IMCF às novas condições do
ADAPTAR PME - IMCF S.A
contexto da doença COVID 19, garantindo estritamente o
cumprimento das normas estabelecidas e das
recomendações das autoridades competentes

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

25 300,00

22 900,00

39 682,90

24 470,16

39 300,00

25 440,00

26 285,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068403

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
ZEMBE - DISTRIBUIÇÃO E SOLUÇÕES DE
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
MATERIAL ELÉTRICO, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068408

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e CASA DE REPOUSO CIDADE DE SOL LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068410

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e PÁGINAS AMARELAS S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068412

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
DENTORAL 2 - CLÍNICA DE MEDICINA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
DENTÁRIA, LDA
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068416

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
SPC - SOUTH POINT CARE - ESPECIALIDADES
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
FARMACÊUTICAS, LDA.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068417

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
IMCF - INSTITUTO MÉDICO DE CIRURGIA
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
FACIAL, S.A.
serviços;

LISBOA-02-08B9FEDER-068418

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e STIVIKPRO, LDA
serviços;

O presente projeto promovido pela empresa Stivipro,
Stivikpro- Adaptação do modelo de negócio para o pretende dotar a empresa de ferrramentas de adaptação
novo contexto organizacional
do seu atual negócio, de forma a criar condições favoráveis
para fazer face às consequências negativas do Covid-19.

5 337,04

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FDM - FARMÁCIA DOMUS MASSAMÁ, LDA.
serviços;

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

25 785,00

LISBOA-02-08B9FEDER-068422

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME
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19 763,77

9 071,39

7 680,00

14 150,00

7 525,00

22 803,91
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
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% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068429

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

LISBOA-02-08B9FEDER-068436

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068441

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068443

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068445

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

LISBOA-02-08B9FEDER-068450

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

03.03

41,00

Reforçar a competitividade
das pequenas e médias
empresas

LISBOA-02-08B9FEDER-068461

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1102FEDER-000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000022

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000024

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

02

Reforçar a Competitividade
das PME

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03.03

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A empresa procura com este projeto, implementar no seu
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Adaptação e alterações do Bar do Fundo, de forma a estabelecimento - Bar do Fundo, todas as medidas
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e FINIS MAR - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA
fazer face às exigencias atuais no contexto COVID-19. necessárias que garantem o cumprimento das exigências
serviços;
definidas no contexto da pandemia COVID-19.
A BLISS APPLICATIONS pretende adequar as suas práticas e
o seu local de trabalho ao novo contexto fruto da
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
pandemia COVID-19. Pretende adequar o seu
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e BLISS APPLICATIONS, LDA
Adaptação da atividade ao contexto COVID-19
estabelecimento às novas orientações e diretrizes das
serviços;
autoridades de saúde, bem como promover a digitalização
na relação com clientes e fornecedores.
Com este projeto a empresa pretende adaptar o seu
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
estabelecimento bem como adaptar os seus métodos de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e RESTAURLOT, LDA
ADAPTAR PME
organização de trabalho e de relacionamento com os seus
serviços;
clientes, fornecedores e funcionários às novas condições
exigidas por força do Covid-19.
A BY pretende adequar as suas práticas de trabalho e a sua
organização interna ao novo contexto fruto da pandemia
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
BY COM - SERVIÇOS DE DESIGN E
COVID-19. Pretende adequar o seu estabelecimento às
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Adaptação da BY ao contexto COVID-19
PUBLICIDADE, S.A.
novas orientações e diretrizes das autoridades de saúde,
serviços;
bem como promover a digitalização na relação com o
cliente.
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
Retoma atividade empresarial em ambiente Covid-19.
Retoma atividade empresarial em ambiente Covid-19 Adaptar as condições da empresapara conseguir retomar a
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e GROUND WATER - LDA
serviços;
atividade económica no contexto de da pandemia
Manuel Guerreiro desenvolve a sua atividade na área do
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
fabrico de próteses dentarias e formação para profissionais
MANUEL ALEXANDRE GUERREIRO - DENTAL
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e
Instalações Preparadas para Abertura Publico
de saúde. Pretende preparar as suas instalações e
SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA
serviços;
organização para um funcionamento seguro e preventivo,
no âmbito da atual pandemia do Covid-19.
03.03. A concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 197 - FARMÁCIA, UNIPESSOAL, LDA
serviços;

Reorganizar e adaptar o funcionamento da Farmácia às
Reorganização e adaptação do estabelecimento de exigências trazidas pela Pandemia COVID-19, ao nível do
Farmácia às exigências trazidas pela Pandemia COVID-distanciamento, higienização e controle de temperaturas,
19
minimizando o risco de contágio entre Colaboradores e
Clientes, garantindo a continuidade do serviço à População.

04.02

04.02. A promoção da eficiência energética e da utilização RIBERALVES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
Riberalves Moita - Estratégia de eficiência energética
das energias renováveis nas empresas;
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DA MOITA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Eficiência Energética em Infraestruturas Municipais Piscina Municipal

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Apoio à Eficiência Energética - Pavilhão Desportivo
Municipal de Alverca do Ribatejo

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Apoio à Eficiência Energética - Pavilhão do Desporto e
Juventude do Forte da Casa

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Apoio à Eficiência Energética - EB1 N.º 1 - Pastorinhos
- Alverca do Ribatejo
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A Operação da Riberalves visa promover o incremento da
eficiência energética na Empresa, mediante a realização de
um conjunto de intervenções ao nível dos processos
produtivos da unidade da Moita, dotando-a de
equipamentos e sistema mais avançados, eficientes e
ajustados às necessidades energéticas da unidade
industrial.
A operação contempla intervenções ao nível da envolvente
na
componente
translúcida
e
nos
sistemas,
designadamente, iluminação interior, Aquecimento
Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), produção de água
quente sanitária e piscina, sistemas de electro bombagem
com variação de velocidade, bem como a introdução de um
sistema de gestão técnica centralizada, de uma unidade de
produção de autoconsumo fotovoltaica e da cobertura do
plano de água.
A presente operação visa a intervenção no âmbito da
eficiência energética, do Pavilhão Desportivo Municipal de
Alverca do Ribatejo, abrangendo a substituição dos
sistemas de iluminação existentes, a instalação de bomba
de calor, a instalação de sistemas de gestão e
monitorização de consumos de energia, a instalação de
sistema solar térmico, a instalação de painéis fotovoltaicos
para autoconsumo, a substituição da cobertura, entre
outros.
A presente operação visa a intervenção no âmbito da
eficiência energética, do Pavilhão do Desporto e Juventude
do Forte da Casa, abrangendo a substituição dos sistemas
de iluminação existentes, a instalação de bomba de calor, a
instalação de sistemas de gestão e monitorização de
consumos de energia, a instalação de sistema solar
térmico, a instalação de painéis fotovoltaicos para
autoconsumo, o isolamento da cobertura existente, entre
outros.
A presente operação visa a intervenção no âmbito da
eficiência energética, do edifício da EB1 n.º1 Pastorinhos,
abrangendo a substituição do sistema de iluminação, a
instalação de bomba de calor para AQS, a instalação de um
sistema de gestão e monitorização de consumos de
energia, e a instalação de painéis fotovoltaicos para
autoconsumo.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
13 400,00

15 000,00

6 500,00

38 000,00

5 917,00

9 950,00

26 285,00

189 797,00

320 319,26

107 606,62

110 108,09

31 851,37
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-03-1203FEDER-000027

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000028

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000029

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000031

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000032

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000033

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000034

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000035

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000036

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000047

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Apoio à Eficiência Energética - Piscina Municipal de
Vila Franca de Xira

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Apoio à Eficiência Energética - Edifício dos Paços do
Município

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Apoio à Eficiência Energética - Piscina Municipal de
Alverca do Ribatejo

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DA AMADORA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Melhoria da Eficiência Energética da Escola Básica do
1.º Ciclo/JI Alice Vieira

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DA AMADORA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Melhoria da Eficiência Energética da Escola Básica do
1.º Ciclo/JI da Brandoa

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DA AMADORA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Melhoria da Eficiência Energética da Escola Básica do
2.º e 3.º Ciclo, José Cardoso Pires

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DA AMADORA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Melhoria da Eficiência Energética da Escola Básica do
2.º e 3.º Ciclo, Almeida Garrett

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DA AMADORA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Melhoria da Eficiência Energética da Escola Básica do
2.º e 3.º Ciclo, Pedro D’Orey da Cunha

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DA AMADORA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Melhoria da Eficiência Energética da Escola Básica do
2.º e 3.º Ciclo, Cardoso Lopes

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LOURES
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Eficiência Energética na Iluminação Pública de
CMLoures- Sacavém Santo antónio dos Cavaleiros e
Portela; Circunvalação Loures-infantado e acesso
Hospital Beatriz Ângelo

173/698

Resumo | Summary
A presente operação visa a intervenção no âmbito da
eficiência energética, da Piscina Municipal de Vila Franca de
Xira, abrangendo a substituição da cobertura, a
substituição dos sistemas de iluminação existentes, a
instalação de sistemas de gestão e monitorização de
consumos de energia, a instalação de sistema solar térmico
para AQS e a instalação de painéis fotovoltaicos para
autoconsumo.
A presente operação visa a intervenção no âmbito da
eficiência energética, do edifício dos Paços do Município,
abrangendo a substituição do sistema de iluminação, a
instalação de um sistema de gestão e monitorização de
consumos de energia, e a instalação de painéis
fotovoltaicos para autoconsumo.
A presente operação visa a intervenção no âmbito da
eficiência energética, da Piscina Municipal de Alverca do
Ribatejo, abrangendo a substituição da cobertura, a
substituição da caixilharia, a substituição dos sistemas de
iluminação e de AQS existentes, a instalação de sistemas de
gestão e monitorização de consumos de energia, e a
instalação de painéis fotovoltaicos para autoconsumo.
A operação consiste na implementação das seguintes
medidas de melhoria de desempenho energético na EB 1/JI
Alice Vieira: substituição da iluminação fluorescente
tubular T8, por soluções LED mais eficientes; instalação de
um sistema solar térmico; Instalação de um sistema solar
fotovoltaico; Instalação de um sistema de monitorização do
consumo de energia; Substituição de vãos envidraçados
existentes por soluções mais eficientes.
A operação consiste na implementação das seguintes
medidas de melhoria de desempenho energético na EB 1/JI
da Brandoa: substituição da iluminação fluorescente
tubular T8, por soluções LED mais eficientes; instalação de
um sistema solar térmico; Instalação de um sistema solar
fotovoltaico; Instalação de um sistema de monitorização do
consumo de energia; Substituição de vãos envidraçados
existentes por soluções mais eficientes.
Implementação de medidas de melhoria de desempenho
energético na EB 2, 3 José Cardoso Pires: substituição da
iluminação fluorescente tubular T8, por soluções LED mais
eficientes; instalação de sistemas solares térmicos e de
sistema solar fotovoltaico; remoção da cobertura de
amianto e substituição por painel sandwich; instalação de
sistema de monitorização do consumo de energia;
substituição de vãos envidraçados por soluções mais
eficientes.
Implementação de medidas de melhoria de desempenho
energético na EB 2, 3 Almeida Garrett: substituição da
iluminação fluorescente tubular T8, por soluções LED mais
eficientes; instalação de sistemas solares térmicos e de
sistema solar fotovoltaico; remoção da cobertura de
amianto e substituição por painel sandwich; instalação de
sistema de monitorização do consumo de energia;
substituição de vãos envidraçados por soluções mais
eficientes.
Implementação de medidas de melhoria de desempenho
energético na EB 2, 3 Pedro D’Orey da Cunha: substituição
da iluminação fluorescente tubular T8, por soluções LED
mais eficientes; instalação de sistemas solares térmicos e
de sistema solar fotovoltaico; remoção da cobertura de
amianto e substituição por painel sandwich; instalação de
sistema de monitorização do consumo de energia;
substituição de vãos envidraçados por soluções mais
eficientes.
Implementação de medidas de melhoria de desempenho
energético na EB 2, 3 Cardoso Lopes: substituição da
iluminação fluorescente tubular T8, por soluções LED mais
eficientes; instalação de sistemas solares térmicos e de
sistema solar fotovoltaico; instalação de sistema de
monitorização do consumo de energia; substituição de
vãos envidraçados por soluções mais eficientes.
Pretende-se a requalificação de1.800 luminárias,
substituindo a iluminação atual por uma mais eficiente,
através da instalação de sistemas de tecnologia Led e
regulação de fluxo “dimming” e pela inclusão de uma ficha
“Nema” de 7 pinos de aplicação futura de inteligência e
instalação de telegestão sem necessidade de alterações na
luminária. Prevê-se que a faturação energética passe dos
cerca de 215mil€/ano, para 89,4mil euros/ano.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

698 205,52

25 227,93

219 111,17

206 034,88

158 137,19

405 700,86

463 423,61

468 214,36

341 892,18

970 471,40

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-03-1203FEDER-000048

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000051

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000057

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000058

LISBOA-03-1203FEDER-000060

LISBOA-03-1203FEDER-000061

LISBOA-03-1203FEDER-000064

LISBOA-03-1203FEDER-000065

LISBOA-03-1203FEDER-000066

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

03

03

03

03

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LOURES
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03

04.03

04.03

04.03

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A operação a desenvolver pretende implementar uma
medida de eficiência energética com intervenção nos
sistemas de IP e sistemas de iluminação decorativa
substituindo equipamentos por outros mais eficientes. Este
Eficiência Energética na Iluminação Pública do Parque
investimento permitirá reduzir despesas operacionais
Adão Barata em Loures
correntes (fatura energética e encargos com a
manutenção), permitindo também reduzir emissões
poluentes globais (CO2 equivalente), contribuindo assim
para uma melhor qualidade ambiental
A operação candidata consiste na reabilitação e na
requalificação energética da Piscina Municipal de Alcochete
e dos seus diferentes equipamentos e sistemas, bem como
Promoção da Eficiência Energética na Piscina a implementação de um conjunto de medidas e programas
Municipal de Alcochete
com viabilidade técnico-económica, sob uma ótica de
utilização racional de energia que induza reduções, não só
na fatura energética, mas também nas emissões de dióxido
de carbono.
As medidas de eficiência energética propostas abrangem
intervenções ao nível do Isolamento da Envolvente Opaca –
Coberturas,Iluminação LED,Sistema de distribuição de
energia térmica e da renovação de ar e Sistema Solar
Fotovoltaico
Complexo dos Olivais 2 - Edifício do DIEM
A redução global do consumo da energia primária é de
36,7%,sendo a redução global das emissões de CO2 de
igual valor.
A classe de eficiência energética do edifício antes de
intervenção é C e após intervenção será B-

Complexo Municipal de Chelas

Arquivo Municipal - Piso 1

Complexo dos Olivais 2 - Edifício da Metrologia

Edifício da Polícia Municipal de Lisboa

As medidas de eficiência energética abrangem intervenções
ao nível da envolvente envidraçada, Iluminação LED,
Sistema de produção de energia, Sistema de produção de
AQS e Sistema Solar Fotovoltaico. A redução global do
consumo da energia final elétrica e primária é de 35,4%. A
redução global das emissões de CO2 é de 35,4%. A classe
de eficiência energética do edifício antes de intervenção é o
C e após intervenção será o A.
A presente Operação decorre do âmbito do AVISO Nº
LISBOA-03-2017-27.
As medidas de eficiência energética propostas abrangem
intervenções ao nível da iluminação interior, dos sistemas
técnicos de climatização e da substituição de vãos
envidraçados, sendo a redução do consumo da energia
primária em 31,2 % e das emissões de CO2 em 34,7%.
A classe de eficiência energética do edifício antes de
intervenção é o D e após intervenção será o B-.
As medidas de eficiência energética propostas abrangem
intervenções ao nível do Isolamento da Envolvente Opaca –
Coberturas, Iluminação LED, Sistema de produção de
energia térmica e Sistema Solar Fotovoltaico. A redução
global do consumo da energia primária é de 48,2%, sendo a
redução global das emissões de CO2 de igual valor. A classe
de eficiência energética do edifício antes de intervenção é o
F e após intervenção será o B-.
As medidas de eficiência energética abrangem intervenções
ao nível do isolamento da cobertura, Iluminação LED,
sistema de climatização e Sistema Solar Fotovoltaico.
A redução global do consumo da energia primária e final é
de 51,7%, A redução global das emissões de CO2 é
igualmente de 51,7%. A classe de eficiência energética do
edifício antes de intervenção é o C e após intervenção será
o A+-.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

86 622,75

378 950,20

214 787,16

333 238,49

35 956,83

91 017,08

312 251,12

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Piscina de Alfama

As medidas de eficiência energética propostas abrangem
intervenções ao nível de Vãos Envidraçados, Iluminação
LED, Sistema de Climatização e de Produção de AQS e
Sistema Solar Fotovoltaico.
A redução global do consumo da energia primária é de
36,9% - 27,9% energia elétrica, e 49,4% gás natural. A
redução global das emissões de CO2 é de 38,5%. A classe
de eficiência energética do edifício antes de intervenção é o
B- e após intervenção será o A.

222 728,35

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE ALMADA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

A execução das medidas de melhoria previstas nesta
operação irá contribuir para alcançar uma melhoria
significativa do desempenho energético do edifício do
Eficiência Energética no Edifício do Fórum Municipal FMRC. A atual classe de eficiência energética subirá quatro
Romeu Correia
níveis, de C para A+, que é a mais elevada da escala.
Acresce ainda uma redução muito significativa do consumo
de energia deste edifício, estimada em 68%, face ao
consumo verificado antes da concretização da operação.

383 485,64
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-03-1203FEDER-000070

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000085

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000086

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000091

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000093

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000094

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000099

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000100

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000104

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

04.03

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LOURES
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE PALMELA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE PALMELA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

175/698

Resumo | Summary

Promover a implementação de ações dirigidas à melhoria
da eficiência energética nos edifícios municipais com
funções quotidianas de promoção das atividades
Promoção da Eficiência Energética em Espaços e operacionais dos serviços municipais em benefício da
MUNICIPIO DE SESIMBRA
Equipamentos Desportivos | Piscina de Sesimbra
missão pública, através de medidas passivas no edificado e
de medidas ativas nos sistemas e meios materiais,
potenciando a otimização de consumos e melhor
desempenho na gestão diária.
A Operação “Eficiência Energética Comunidade Hindu
Portugal” pretende implementar um conjunto de medidas
COMUNIDADE HINDÚ DE PORTUGAL
Eficiência Energética Comunidade Hindu Portugal
de eficiência energética de modo a melhorar o
desempenho energético do edifício e contribuir para a
meta de redução de 30% no consumo de energia primária.
O projeto consiste na adoção das medidas:
*Ativas: Iluminação LED, instalação de Bombas de Calor e
instalação de um Sistema Solar Fotovoltaico
CENSA-CENTRO SOCIAL DE SÃO BRAS DO MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS *Passivas: aplicação de Isolamento Térmico nas Paredes do
SAMOUCO
INSTALAÇÕES DO CENSA
Edifício e na rede de tubagens a reutilizar no sistema de
Produção de Águas Quentes
*Comportamentais: Ações de Sensibilização para promover
a utilização racional da energia
O projeto consiste na adoção das medidas:
*Ativas:
a) Iluminação LED,
b) Instalação de Bombas de Calor;
c) Instalação de um Sistema Solar Fotovoltaico
d) Optimização dos Sistemas AVAC
CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE VILA MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS
FRANCA DE XIRA
INSTALAÇÕES DO CBEI
*Passivas:
a) Aplicação de Isolamento Térmico nas coberturas e nas
Fachadas Exteriores

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE MONTIJO
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

Nome da Operação | Operation Name

*Comportamentais:
a) Realização de Ações de Sensibilização para promover a
utilização racional da energia
Reabilitação e requalificação energética da Piscina
Municipal do Montijo, com substituição e requalificação
das infraestruturas técnicas e beneficiação generalizada
dos elementos da construção que consubstanciam o
"Reabilitação das Piscinas Municipais do Montijo"
invólucro do edifício face ao exterior, garantindo uma
significativa melhoria do desempenho energético e a
permanente gestão e otimização dos consumos de energia,
o incremento do conforto de utilização e a redução da
fatura energética.
A operação visa intervenções ao nível dos sistemas de
iluminação pública e sistemas de iluminação decorativa,
através da instalação de sistemas com tecnologia Led e
Eficiência Energética na Iluminação Pública em sistema de gestão. estas intervenções permitirão reduzir
Bobadela - Loures
despesas operacionais correntes ( fatura energética e
encargos com manutenção, reduzindo as emissões de CO2
, o consumo de energia primária em 535.845KWh/ano e o
consumo de energia final em 214.339KWh/ano.
Esta operação consiste na redução dos consumos de
energia, através da instalação de tecnologia que permita
aumentar a eficiência energética da Piscina Municipal de
Pinhal Novo, contribuindo para um melhor desempenho
Eficiência Energética da Piscina Municipal de Pinhal
energético ao nível da bombagem e aquecimento de água e
Novo
tratamento do ar interior, reduzindo os níveis de consumo
de energia, diminuindo as emissões de gases com efeito
estufa, indo ao encontro das metas da Estratégia
Lisboa2020.
Esta operação consiste na redução dos consumos de
energia, através da instalação de tecnologia que permita
aumentar a eficiência energética da Piscina Municipal de
Palmela, contribuindo para um melhor desempenho
energético ao nível da bombagem e aquecimento de água e
Eficiência Energética da Piscina Municipal de Palmela
tratamento do ar interior, reduzindo os níveis de consumo
de energia, diminuindo as emissões de gases com efeito
estufa, indo ao encontro das metas da Estratégia
Lisboa2020.

Requalificação do Posto de Limpeza de Chelas

As medidas de eficiência energética abrangem intervenções
ao nível do isolamento da cobertura, substituição de: vãos
envidraçados, iluminação LED, sistema de climatização e
instalação de sistema solar fotovoltaico. A redução global
do consumo da energia primária e final é de 45,9%, A
redução global das emissões de CO2 é igualmente de
45,9%. A classe de eficiência energética do edifício antes de
intervenção é o D e após intervenção será o B.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

172 345,76

757 249,50

58 416,89

161 731,98

579 328,28

307 530,00

490 812,61

444 674,47

41 663,54

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-03-1203FEDER-000106

LISBOA-03-1203FEDER-000107

LISBOA-03-1203FEDER-000108

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000109

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000110

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000111

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1203FEDER-000112

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1204FEDER-000008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1204FEDER-000010

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1204FEDER-000012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

03

03

03

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

04.03

04.03

04.03

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE LISBOA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DO BARREIRO
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DA MOITA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICIPIO DE SETUBAL
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DA AMADORA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

176/698

Nome da Operação | Operation Name

Requalificação do Posto de Limpeza de Telheiras

Resumo | Summary

As medidas de eficiência energética abrangem intervenções
ao nível do isolamento da cobertura, substituição de: vãos
envidraçados, iluminação LED, sistema de climatização e
instalação de sistema solar fotovoltaico. A redução global
do consumo da energia primária e final é de 45,9%, A
redução global das emissões de CO2 é igualmente de
45,9%. A classe de eficiência energética do edifício antes de
intervenção é o D e após intervenção será o B.

As medidas de eficiência energética propostas abrangem
intervenções ao nível da Iluminação, isolamento nas
coberturas, vãos envidraçados e instalação de sistema solar
fotovoltaico.
Requalificação do Quartel de Bombeiros de Benfica A redução global do consumo da energia primária e final é
Regimento de Sapadores Bombeiros
de 33,2%, A redução global das emissões de CO2 é de
31,0%. A classe de eficiência energética do edifício antes de
intervenção é C e após intervenção será B.

Requalificação do Arquivo Fotográfico

As medidas de eficiência energética abrangem intervenções
ao nível do isolamento da cobertura, substituição de: vãos
envidraçados, iluminação LED, sistema de climatização e
instalação de sistema solar fotovoltaico. A redução global
do consumo da energia primária e final é de 45,9%, A
redução global das emissões de CO2 é igualmente de
45,9%. A classe de eficiência energética do edifício antes de
intervenção é o D e após intervenção será o B.

As medidas de eficiência energética incluem a otimização
do desempenho térmico da cobertura e dos vãos
envidraçados, intervenção no sistema de iluminação,
substituição das UTAN e das bombas de calor, e instalação
Requalificação da Biblioteca Municipal Orlando
de sistema solar fotovoltaico. A redução global do consumo
Ribeiro
da energia é de 45,4%, A redução global das emissões de
CO2 é de 45,4%. A classe de eficiência energética do
edifício antes de intervenção é o C e após intervenção será
o B.
As medidas abrangem intervenções ao nível do isolamento
térmico das paredes e coberturas,substituição dos vãos
envidraçados,instalação
de
sombreamentos
exteriores,substituição da iluminação existente,instalação
Requalificação do Centro de Interpretação do
de um sistema solar fotovoltaico para autoconsumo e de
Monsanto
um recuperador de calor e substituição dos sistemas de
climatização.Acompanhamento técnico e avaliação “expost” independente,inclui a nova emissão do Certificado
Energético.
Com a presente operação, pretende-se dotar o
equipamento de maior conforto no seu interior e
proporcionar ao seus utentes que a frequentam, um
espaço mais acolhedor, através das ações que visam
Eficiência Energética da Piscina Municipal do Lavradio aumentar a eficiência energética, contribuindo assim para a
redução dos seus consumos de energia, bem como a
redução da sua fatura energética.

A intervenção a realizar contempla a substituição do
Melhoria do desempenho energético dos edifícios sistema de climatização e a substituição de iluminação
municipais - Biblioteca Municipal Bento de Jesus existente por iluminação Led, a instalação de sistema solar
Caraça
fotovoltaico para autoconsumo e equipamento para gestão
técnica centralizada.
Operação de reabilitação no âmbito da Eficiência
Energética de 6 Edifícios que acolhem um total de 36
REABILITAÇÃO - HABITAÇÃO SOCIAL - EFICIÊNCIA
Fogos, no Bairro do PER do Bom Retiro, abrangendo o
ENERGÉTICA - BAIRRO DO PER DO BOM RETIRO restauro e reconstrução dos materiais de revestimentos e
1ªFASE - VILA FRANCA DE XIRA
isolamentos exteriores e a substituição dos vãos de
caixilharia da envolvente exterior.
A intervenção no Bairro das Manteigadas foi sustentada no
projeto de Reabilitação Térmica realizado para as 114
frações habitacionais que existem nos 19 edifícios do
Eficiência Energética na Habitação Social bairro, tendo em conta o aumento da eficiência energética
Reabilitação do Bairro das Manteigadas
neste sector, através da implementação de medidas de
eficiência energética, com vista à transição para uma
economia com baixas emissões de carbono.
Intervenção nos Lotes 8, 9 e 10 do bairro Casal da Boba,
abrangendo a envolvente opaca e envidraçada, bem como
os sistemas de iluminação das partes comuns, numa
perspectiva de melhoria de eficiência energética das
Reabilitação Energética dos Edifícios do Bairro da
fracções de habitação (120) e, consequentemente, de
Boba
melhoria das condições de habitabilidade, pelo aumento do
conforto térmico e redução das patologias construtivas,
complementada através das estratégias de ventilação
natural.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

48 744,62

54 731,44

92 265,33

169 940,02

344 254,90

365 773,50

199 820,09

360 703,74

324 935,00

829 135,88

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-03-1204FEDER-000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1204FEDER-000014

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-03-1204FEDER-000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000010

LISBOA-04-2114FEDER-000012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

% cofinanciamento
| % EU funding

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

517 771,33

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

251 648,76

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

04.03

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

o
a

Operação de reabilitação no âmbito da Eficiência
Energética de 6 Edifícios que acolhem um total de 84
Reabilitação - Habitação Social - Eficiência Energética -Fogos, distribuídos por 11 Lotes, no Bairro do PER de
Bairro PER de Povos - Vila Franca de Xira
Povos, abrangendo o restauro e reconstrução dos materiais
de revestimentos e isolamentos exteriores e a substituição
dos vãos de caixilharia da envolvente exterior.
Operação de reabilitação no âmbito da Eficiência
Energética de 4 Edifícios que acolhem um total de 36
Reabilitação - Habitação Social - Eficiência Energética -Fogos, no Bairro do PER do Forte da Casa, abrangendo o
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Bairro PER do Forte da Casa - Vila Franca de Xira
restauro e reconstrução dos materiais de revestimentos e
isolamentos exteriores e a substituição dos vãos de
caixilharia da envolvente exterior.
Operação de reabilitação no âmbito da Eficiência
Energética de 4 edifícios que acolhem um total de 20 fogos,
Reabilitação - Habitação Social - Eficiência Energética no Bairro do PER do Carril - 2ª Fase, abrangendo o restauro
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Bairro PER do Carril -2ªFase - Castanheira do Ribatejo e reconstrução dos materiais de revestimentos e
Vila Franca de Xira
isolamentos exteriores e a substituição dos vãos de
caixilharia da envolvente exterior.
O projeto/operação de “ Instalação dos Equipamentos
Náuticos Multifuncionais e Amovíveis”, apresenta-se como
a primeira fase de construção do “ Núcleo da Náutica de
MUNICÍPIO DO SEIXAL
Núcleo da Náutica de Recreio de Amora
Recreio de Amora” e tem como objetivo a criação de uma
área de acostagem para embarcações de recreio de
pequeno porte e de desporto náutico.
A presente candidatura visa promover a realização de um
conjunto de ações para valorização do sítio de Alburrica
enquanto paisagem que integra o estuário do Tejo, com
características distintas. Pretende-se, com as ações
MUNICÍPIO DO BARREIRO
Valorização Integrada do Sítio de Alburrica
propostas, valorizar o capital ambiental e paisagístico do
local, reforçando o desenvolvimento de uma rede contínua
de infraestruturas verdes de âmbito municipal e
metropolitano.
A Operação contempla ações de recuperação da Sé de
Lisboa centradas na zona do Claustro. Além de uma
consolidação estrutural que permitirá concluir as
intervenções arqueológicas e garantir a segurança das
DIREÇÃO-GERAL
DO
PATRIMÓNIO
Recuperação e Valorização da Sé Patriarcal de Lisboa estruturas existentes, qualifica-se o Claustro com a criação
CULTURAL
de espaços de visita a vestígios arqueológicos e de uma
área de exposição. Estrutura-se áreas para receção e
acolhimento de visitantes e para instalações sanitárias de
apoio.
Pretende-se a valorização do património natural e
paisagístico. O desenho do espaço e as suas valências
assentam na reabilitação dos valores identitários da
Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da
paisagem, na criação de estrutura arbórea, na definição de
MUNICÍPIO DE ODIVELAS
Natureza, da Biodiversidade, Recreio e Lazer (Zona
áreas de recreio ativo e passivo; na articulação das áreas
Verde das Colinas do Cruzeiro - Zona Norte)
funcionais, na definição de eixos de circulação, na oferta de
áreas para uma atividade mais recreativa (hortas), e na
exploração das relações visuais interior/exterior.
ALMENARA é uma operação a desenvolver, através duma
parceria constituída pelo Município de Palmela e EGEAC,
com o apoio do Município de Lisboa, integrada numa
estratégia comum para a diferenciação e diversificação da
MUNICÍPIO DE PALMELA
ALMENARA - PALMELA
oferta turística, assente num programa cultural partilhado
pelos Castelo de Palmela e Castelo de S. Jorge de Lisboa e
respectivos territórios, em torno da sua História e
Património.
ALMENARA é uma operação a desenvolver, através duma
parceria constituída pelo Município de Palmela e EGEAC,
com o apoio do Município de Lisboa, integrada numa
EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE
estratégia comum para a diferenciação e diversificação da
EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, ALMENARA -Lisboa
oferta turística, assente num programa cultural partilhado
EM, S.A.
pelos Castelo de Palmela e Castelo de S. Jorge de Lisboa e
respectivos territórios, em torno da sua História e
Património.

04.03

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

04

Resumo | Summary

04.03. A concessão de apoio à eficiência energética, à
gestão inteligente da energia e à utilização das energias
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação;

50,00

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

06.03

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

177/698

e

e

o

o

MUNICÍPIO DO SEIXAL

MUNICÍPIO DE PALMELA

202 925,37

101 538,13

457 988,51

4 000 000,00

309 871,63

318 148,05

164 859,76

Este parque será um espaço de excelência ambiental que
permitirá dar a conhecer à população, os valores e a beleza
da paisagem mediterrânea. Trará uma mais-valia em
Parque Urbano do Seixal - Rede Ecológica
termos ambientais, integrando a rede de trilhos municipal,
Metropolitana de Valorização da Natureza, da
possibilitando a observação de aves e de vivência de um
Biodivesidade, Recreio e Lazer (Zona Verde do Seixal)
espaço natural, pela preservação e valorização do
ecossistema existente, e pela manutenção do espaço como
uma referência paisagística e turística do arco ribeirinho.

1 258 538,09

Esta operação consiste na criação de um circuito de
descoberta e interpretação do Parque Natural da Arrábida,
em torno da Serra do Louro, que irá permitir criar um ponto
de atracão e de lazer para os visitantes e turistas,
aproveitando a beleza paisagística, a fauna, a flora, a
cultura e a arqueologia locais. Trata-se de uma ação de
valorização de espaços com elevada importância natural,
cultural e histórico e que fomenta um turismo sustentável.

51 012,64

PRARRÁBIDA - Espaços de lazer e bem-estar

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-04-2114FEDER-000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000016

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000020

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000021

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000022

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a
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Nome da Operação | Operation Name

MUNICÍPIO DE PALMELA

PRARRÁBIDA - Valorização de sítios arqueológicos Grutas da Quinta do Anjo e Alto da Queimada

MUNICIPIO DE SESIMBRA

PRARRÁBIDA – Conservação, valorização e promoção
do património da Arrábida | CAFA - Castelos e
Fortificações da Arrábida

MUNICÍPIO DE MAFRA

Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da
Natureza da Biodiversidade, Recreio e Lazer (zona
Verde da Venda do Pinheiro)

MUNICÍPIO DA MOITA

Parque Hortícola do Vale da Amoreira

MUNICIPIO DE MONTIJO

Sítio das Nascentes - Estrutura Verde Principal da
Cidade de Montijo

MUNICIPIO DE SETUBAL

“Reabilitação do Convento de Jesus (Fase A - Ala Este
e Ala Norte, Claustros, Igreja Matriz e Coro Alto)”

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

"Parque Urbano Ribeirinho Moinhos da Póvoa"

MUNICIPIO DE SETUBAL

SCAVIER - PRARRÁBIDA

Resumo | Summary
A operação candidata pretende conservar, restaurar,
musealizar e valorizar dois dos sítios arqueológicos
visitáveis de Palmela – Grutas Artificiais de Quinta do Anjo
e povoado muçulmano do Alto da Queimada – que
integram circuitos de visitação vários espaços de interesse
paisagístico, cultural e/ou arqueológicos, dispersos pelo
Parque Natural da Arrábida.
Promover a imagem de identidade territorial que o
património edificado de cariz militar tem não só na
Arrábida mas na sua posição de limes setentrional da
grande Lisboa, focalizando a memória de castelos, de
fortalezas e de fortins como marcos de atratividade
patrimonial e turística, ativos positivos da região e da sua
ancestralidade cultural.
Pretende-se uma requalificação da linha de água que
atravessa o terreno; um lago central; aproveitamento dos 3
poços existentes; espaço de reunião das famílias; zonas de
lazer, de merendas e de atividade física concentrada e
desconcentrada; Skate parque; Percursos pedonais; Campo
de jogos multiusos; espaço de leitura e eventos; Zona de
jogos tradicionais; Centro de Interpretação do Rio Lizandro;
Parque infantil.
A operação visa a requalificação de ambiental e paisagística
de uma zona contígua a uma linha de água ao longo da qual
foram surgindo de forma anárquica hortas urbanas de
génese espontânea, com recurso a todo o tipo de
materiais, através da criação de uma zona de hortas
urbanas ordenadas e de uma zona de proteção ecológica,
por forma a ordenar e qualificar todo o espaço, protegendo
a linha de água.
A reabilitação da Quinta das Nascentes, incluindo a
transformação do núcleo edificado existente na Casa da
Música de Jorge Peixinho, visa essencialmente a
preservação e a requalificação do território natural, para
criação de um espaço verde urbano inserido no corredor
verde da cidade, apto para múltiplas utilizações, com
predomínio de atividades culturais, de lazer e de natureza.
Esta Operação destina-se a promover a conservação e
valorização do património Cultural e natural, enquanto
instrumentos
de sustentabilidade de territórios
designadamente através da sua valorização turística no
caso concreto do Convento de Jesus através da sua
reabilitação possibilitando a visitação de novos espaços.
Piso 0_Edifício 1612,00 m2
Piso 1_Edifício 1273,00 m2
TOTAL EDIFÍCIO 2885,00 m2
TOTAL EXTERIOR (Pátio do Claustro) 469,00 m2
O Parque apresenta uma área de 3,4 ha, integrando uma
ciclovia com 1800 ml, que terá ligação, a sul, ao Município
de Loures e onde será valorizada a presença da água e do
Estuário do Tejo como um recurso com valor ambiental e
paisagístico estratégico, assente na conservação e
valorização dos recursos naturais, com valências na área do
recreio, lazer, desporto ligado à náutica e visitação, o que
reforça a sua vocação turística.
O SCAVIER de Setúbal será dotado de uma área de
descanso; zona de cacifos; zona de banho; área de
manutenção/lavagem de bicicletas; zona de informação
com acesso a percursos em formato digital; espaço de
formação para diversas atividades desportivas e área de
aquecimento/recuperação pós atividade.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

79 962,48

129 580,23

989 336,51

122 613,04

1 291 723,27

1 613 976,70

2 116 854,37

85 272,60

O SCAVIER de Azeitão será dotado de infraestrutura de
apoio ao Btt e Cicloturismo, bem como um espaço de
recolha de informação em formato digital.
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MUNICÍPIO DE CASCAIS

Villa Romana de Freiria

O projeto pretende preservar, salvaguardar e dar a
conhecer este sítio arqueológico classificado como de
interesse público apostando na sua promoção para criar
uma nova centralidade no interior do concelho. As
intervenções propostas capacitarão o local para a visitação
e fruição de um público abrangente que irá do público
escolar às famílias, não esquecendo o segmento do turismo
cultural promovendo o usufruto sustentável da estação
arqueológica.

256 136,69
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-04-2114FEDER-000024

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000026

Programa Operacional
Regional de Lisboa
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Programa Operacional
Regional de Lisboa
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Programa Operacional
Regional de Lisboa
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Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

A candidatura incide sobre a Fábrica Romana de Salga de
Cacilhas, classificado como Imóvel de Interesse Público, os
Navios Históricos da Marinha Portuguesa – Fragata D.
Cacilhas-Tejo: Centro de Interpretação, Salgas Fernando II e Glória e Submarino Barracuda e ainda, a
Romanas, Navios Históricos da Marinha e Circuito construção do Centro de Interpretação Cacilhas-Tejo,
Turístico (1ª Fase)
espaço de acolhimento aos turistas e visitantes,
assegurando uma abordagem histórica do assentamento
de Cacilhas e das atividades desenvolvidas à volta da bacia
do Tejo.
A operação de Reabilitação e Qualificação do Património
Cultural – Quinta e Palácio de Valflores, classificada como
Imóvel de Interesse Público, consiste numa intervenção de
consolidação estrutural do palácio e estruturas hidráulicas
Reabilitação e Qualificação do Património Cultural - da quinta, sendo fundamental para a salvaguarda de um
Quinta e Palácio de Valflores
relevante testemunho da arquitetura renascentista
portuguesa, potenciando a sua dinamização e fruição
turístico-cultural à escala da Região de Lisboa.
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MUNICÍPIO DE ALMADA

MUNICIPIO DE LOURES

Resumo | Summary

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Valorização paisagística do Dólmen do Sítio das
Pedras Grandes

MUNICIPIO DE LOURES

Rota do Memorial do Convento

MUNICIPIO DE LOURES

Valorização, Qualificação e Requalificação da Frente
Ribeirinha de Loures

MUNICÍPIO DE PALMELA

PRARRÁBIDA - Janela da Arrábida Palmela

MUNICÍPIO DA MOITA

Valorização do património ribeirinho e promoção do
cluster da náutica de recreio

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ValorRio – Valorização e proteção do património
natural e paisagístico de linhas de água (componente
património) | Requalificação da vegetação ripícola do
Rio da Costa (2ª fase)

MUNICÍPIO DO SEIXAL

Parque Urbano do Miratejo (Parque Urbano do
Rouxinol)

A operação a candidatar incide na execução de um projeto
de conservação, proteção e promoção do monumento
nacional “Dólmen do Sitio das Pedras Grandes”, através da
criação de um local de visitação e oferta complementar de
um espaço de lazer intergeracional.
Tendo por cenário a obra literária de J. Saramago,
“Memorial do Convento”, pretende-se valorizar o
património cultural e natural, dando ao visitante uma
experiência única, que reforcem as singularidades do
território (Lisboa, Loures e Mafra) através das ofertas
museológicas, culturais, monumentos, jardins e eventos.
Numa fusão de discursos, literário, histórico e paisagístico
relativo ao processo de construção da Real Obra de Mafra.
Criação de um percurso de acesso à Frente Ribeirinha do
Tejo no concelho de Loures, permitindo a fruição dos
valores naturais em presença, nomeadamente a
observação da avifauna. Recuperar-se-á um antigo pontão
desativado, equipando-o com painel interpretativo dos
valores do sapal e do estuário. É uma operação é
valorizadora da Rede Natura 2000 e da Reserva Ecológica
Nacional.
A operação PRARRÁBIDA – Janela da Arrábida Palmela
consiste na criação de um centro de interpretação
(multidisciplinar e multifuncional), no Espaço Fortuna na
Quinta do Anjo, para visitantes e turistas, com oferta de
várias valências de ocupação, fruição e descoberta em
torno
do
Património
Arrábida,
permitindo,
concomitantemente, a sua conservação, valorização e
promoção em torno do plano de ação intermunicipal que a
enquadra (PRARRÁBIDA).
A implementação de uma rota que percorre o Parque
Natural de Sintra-Cascais e estabelece uma ligação da orla
costeira com o interior da serra é um elemento condutor
para a descoberta deste território. As ações previstas
preparam, requalificam e beneficiam as zonas por onde a
rota passa de modo a assegurar uma boa experiência ao
visitante em termos de segurança, conforto e das
experiências que pode desfrutar ao longo do percurso.
A operação visa a construção de um novo ancoradouro no
cais setecentista que irá possibilitar a expansão das
atividades náuticas fluviais, assim como o reforço da rede
de percursos pedestres e cicláveis. O percurso será
enriquecido pela criação de um itinerário interpretativo do
Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos. As intervenções de
natureza física serão complementadas por um conjunto de
ações de promoção turística da Zona Ribeirinha da Moita.
A operação a candidatar incide na execução de um projeto
que visa a valorização biofísica das margens da linha de
água e o enquadramento das duas novas infraestruturas de
ligação pedonal entre as margens, promovendo a criação
de um local de visitação e a oferta complementar de um
espaço de lazer intergeracional, resultando numa evidente
melhoria das condições ambientais no território.
A área de intervenção onde estão inseridas as ruínas da
Olaria Romana (monumento nacional) pretende unir
esforços para integrar os espaços a construir, e requalificar
e valorizar a área entre o Moinho de Maré e a ETAR da Qta
da Bomba, criando a oportunidade de um espaço amplo de
fruição da baía por parte da população, tomando como
ponto de partida fundamental os recursos culturais e
ambientais existentes e promovendo a requalificação
urbana.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

2 141 236,48

333 953,34

247 885,79

392 397,20

133 581,34

2 337 932,31

412 347,38

426 080,12

179 108,50

298 746,43
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Nome da Operação | Operation Name

MUNICIPIO DE LOURES

Reabilitação e Qualificação do Património CulturalQuinta e Palácio de Valflores - 2.ª e 3.ª fases.

MUNICÍPIO DE PALMELA

PRARRÁBIDA – CAFA – Castelos e Fortalezas da
Arrábida – Castelo de Palmela

MUNICÍPIO DE SINTRA

Projeto de Requalificação da Ribeira do Jamor-Eixo
Verde Azul

MUNICIPIO DE LOURES

VALORIO - Valorização e Proteção do Património
Natural e Paisagístico de Linhas de Água
(Componente Património)

MUNICÍPIO DO SEIXAL

Parque Metropolitano da Biodiversidade

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Intervenção de conservação e restauro l Tumulo D.
Dinis

MUNICÍPIO DE MAFRA

ValorRio - Valorização e Proteção do Património
Natural e Paisagístico de linhas de água (componente
património) (Mafra)

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da
Natureza, da Biodiversidade, Recreio e Lazer (Zona
Verde das Colinas do Cruzeiro - Zona Norte 2ª fase |
Percursos das Colinas – Passadiços)

MUNICIPIO DE LISBOA

Requalificação e adaptação do Torreão Poente da
Praça do Comércio para o Núcleo do Museu de Lisboa

MUNICIPIO DE OEIRAS

Eixo Verde e Azul do Rio Jamor

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Requalificação da Igreja da Misericórdia de Alcochete

Resumo | Summary
A operação Reabilitação e Qualificação do Património
Cultural – Quinta e Palácio de Valflores 2.ª e 3.ª fases,
imóvel classificado de Interesse Público, consta da
intervenção de consolidação estrutural e restauro do
palácio e estruturas hidráulicas, e valorização paisagística
da quinta, basilar na salvaguarda de relevante testemunho
da arquitetura renascentista portuguesa, potenciando a
sua fruição turístico-cultural à escala da Região de Lisboa.
A operação PRARRÁBIDA – CAFA – Castelos e Fortalezas da
Arrábida – Castelo de Palmela visa requalificar e valorizar o
Castelo de Palmela e as suas condições para a promoção de
eventos e da fruição turística, designadamente no que diz
respeito à acessibilidade para públicos com mobilidade
reduzida, através da abolição de barreiras arquitetónicas
(físicas), sensoriais, emocionais e intelectuais.
A criação do Eixo Verde e Azul pretende beneficiar e
reforçar a integração paisagística dos sistemas naturais em
meio predominantemente urbano. Esta valorização
possibilitará a criação de espaços de estadia e recreio ativo,
promovendo estilos de vida saudáveis, e vivência por parte
de uma população metropolitana.
Implementar Corredores Verdes Ribeirinhos promovendo
usos compatíveis com o equilíbrio ecológico dos sistemas
ribeirinhos, prevenindo cheias através de recurso a técnicas
de engenharia natural e melhorar o estado ecológico dos
sistemas húmidos. Aproximar as populações do contexto
ribeirinho, usufruindo das suas potencialidades e
exercendo uma função de fiscalização dos recursos hídricos
e das zonas envolventes.
Trata-se da construção de um Parque Metropolitano da
Biodiversidade, abrangendo uma área de intervenção de
6,6 ha, através da recriação de habitats naturais, criação de
infraestruturas de apoio, ao nível da construção e
ordenamento dos percursos, construção de espaços de
visitação, estadia e de observação da natureza.
O projeto a candidatar incide na execução de projeto de
conservação e restauro do monumento nacional Túmulo de
D. Dinis, assim como da cobertura da Igreja do Mosteiro de
São Dinis e São Bernardo de Odivelas - tratamento dos
paramentos para evitar infiltrações no interior, criando as
condições necessárias para se guardar memória do túmulo
de um dos reis mais importantes na História Nacional e a
criação de um local de visitação e de investigação
A operação é composta apenas pela componente das
construções diversas, constituída por uma única
empreitada que integrará as seguintes ações: Intervenção
rede de caminhos; Intervenção margens do rio; Mobiliário
Urbano; Margem direita do Parque Urbano Póvoa da
Galega; Espaço de Interpretação da Etar Póvoa da Galega;
Parque Fluvial de Ribeiradas; Centro de Interpretação
Ambiental. (acções discriminadas na memória descritiva da
candidatura)
Pretende-se com esta operação a criação de um corredor
verde que permita estabelecer a ligação entre o futuro
Parque Urbano das Colinas do Cruzeiro e o Complexo
Desportivo de Odivelas, e também melhorar a oferta de
infraestruturas destinadas ao uso de modos suaves de
transportes, numa perspetiva de design inclusivo.
A Operação consiste na requalificação global do edifício do
Torreão Poente da Praça do Comércio, que será dotado de
todas as valências necessárias ao funcionamento de um
dos Núcleos do Museu de Lisboa. O Torreão Poente, após a
sua adaptação e requalificação, estará estrategicamente
vocacionado para a realização de exposições temporárias,
promovendo turisticamente um imóvel com inegável
interesse histórico, cultural e turístico.
A criação do Eixo Verde e Azul pretende beneficiar e
reforçar a integração paisagística dos sistemas naturais em
meio predominantemente urbano, cuja forte ocupação o
último quartel do século XX, e com diferentes expressões
territoriais ao longo do seu curso, resultou em forte
impermeabilização e pressão sobre os recursos.
A execução da operação candidata traduz-se na
recuperação e valorização de um Monumento de Interesse
Público e do espaço de museu nele instalado que alberga
um valioso espólio de arte sacra, garantindo aos visitantes
e turistas as melhores condições de fruição, devolvendo ao
público um ativo turístico-cultural de qualidade.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

903 454,42

376 751,53

1 559 452,46

338 502,87

471 588,04

257 210,77

1 448 459,06

134 102,71

2 143 798,82

1 237 338,00

185 942,47

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-04-2114FEDER-000049

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000050

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000051

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000052

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000053

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000054

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000055

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000056

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000057

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000059

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000061

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

181/698

MUNICIPIO DE SESIMBRA

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

MUNICIPIO DE SETUBAL

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICIPIO DE MONTIJO

MUNICIPIO DE OEIRAS

MUNICIPIO DE LOURES

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

MUNICÍPIO DE CASCAIS

MUNICÍPIO DA MOITA

MUNICIPIO DE SESIMBRA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Promover os vários potenciais de identidade que o Cabo
Espichel, com o seu património edificado e com a sua
ambiência natural envolvente propiciam, considerados
Reabilitação do Santuário de Nossa Senhora do Cabo como relevantes valores patrimoniais e marcos de
Espichel
atratividade turística, fundamentais para a ativa valorização
do território metropolitano e para incentivo ao crescimento
integrado das comunidades locais no seu contexto
socioeconómico.
A operação tem por objeto a reabilitação do Palacete e do
jardim envolvente da Quinta do Espírito Santo, para a
Reabilitação da Quinta do Espírito Santo
instalação de um núcleo municipal dedicado às atividades
económicas e um espaço expositivo.
A área de intervenção nesta empreitada inclui no
Piso0_716,80 m2, e no Piso 1_667,20 m2, totalizando
1384,00 m2. O aumento de área de uso expositivo com a
"MUSEU DE SETÚBAL – RECUPERAÇÃO DO
Museografia para esta empreitada totaliza 1269,28 m2.
CONVENTO DE JESUS – ALAS NORTE E NASCENTE"
Área exterior – pátio do Claustro – 469,00 m2 (nesta fase
serão plantadas 11 árvores e ficará concluída a intervenção
no pátio).
Prevendo o projeto do EVA a criação de agradáveis espaços
verdes e percursos pedonais e cicláveis ao longo das
margens ribeira, que permitem à população um acesso
Eixo verde e azul - Acesso a Carnaxide
privilegiado à natureza, é proposto nesta operação um
percurso pedonal, com características físicas construtivas,
semelhantes ao EVA, que possibilite a ligação deste à Rua
Amélia Rey Colaço em Carnaxide.
A Operação reabilitará um imóvel classificado para integrar
no Jardim das Nascentes um novo equipamento cultural,
numa operação de reabilitação urbana com objetivos
Casa da Música Jorge Peixinho
culturais e de ensino, com relevância para a inclusão social
e a coesão territorial, o incremento da atratividade e dos
recursos turísticos do concelho de Montijo e da Área
Metropolitana de Lisboa.
Para acesso e fruição ao longo do EVA é necessária a
ligação entre as duas margens do Rio Jamor através da
construção de uma ponte pedociclável de mobilidade suave
Eixo Verde e Azul - Ponte pedonal
junto à A5 , localizada no complexo desportivo do Jamor -Dafundo, no concelho de Oeiras, contribuindo assim para
uma visitação mais longa e continua no território através
dos espaços públicos.
Pretende-se a reabilitação do Edifício 4 de Outubro, em
Loures.Para além da reabilitação do edifício e espaço
exterior, proceder-se-á ao restauro do património
Integrado.
Reabilitação e Restauro do Edificio 04 de Outubro Trata-se um edifício com história e icónico pela sua
em Loures
associação à afirmação do poder local nas décadas iniciais
do concelho e à implantação da República em 1910. Este
passado mais recente do Edifício justificou a sua
classificação enquanto MIM.
A operação inclui obras de conservação, requalificação e
melhoria que, por um lado vão colmatar patologias
Reabilitação exterior do Fórum Cultural de Alcochete existentes e por um lado vão melhorar o acesso e usufruto
e arranjo paisagístico do espaço envolvente
da área exterior envolvente, bem como potenciar a
atividade desenvolvida e contribuir para o aumento da
atratividade cultural e turística.
Este projeto pretende promover a reabilitação e
revitalização de um importante sítio arqueológico, com
cerca de 5000 anos, o mais antigo imóvel classificado do
concelho de Cascais.
Cascais - História e Identidade - Recuperação e
A dinamização cultural deste espaço permitirá valorizar e
valorização da Necrópole Pré-Histórica de Grutas
melhorar as condições de fruição do sítio arqueológico e
Artificiais e Casal Saloio de Alapraia.
transmitir ao público o conhecimento existente sobre o
mesmo, nomeadamente através da criação do centro
interpretativo.
A operação preconiza uma intervenção de qualificação
ambiental e paisagistica da frente urbana ribeirinha da vila,
contrariando a degradação e prevenindo o risco de
Valorização Ambiental da Frente Urbana Ribeirinha
deslizamento das margens da caldeira, conferindo-lhe
da Vila da Moita
melhores condições para promover o desenvolvimento de
atividades de náutica de recreio e outras atividades de lazer
e diversão.
Implementar medidas destinadas a apoiar a missão e a
capacidade de intervenção operacional da Proteção Civil
Municipal ao nível da proteção contra riscos de incêndio,
Proteção Contra Riscos de Incêndios (PRI) | Município potenciando a preservação do meio ambiente e
de Sesimbra
salvaguardando o potencial humano do território,
contribuindo para uma gestão eficiente dos recursos
endógenos assim como para a utilização eficaz dos meios
operacionais à escala local.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

1 012 843,99

793 283,98

2 436 968,77

155 273,00

980 546,56

229 569,50

1 008 165,76

744 608,49

645 072,45

804 032,06

21 809,13

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-04-2114FEDER-000062

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000063

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000064

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-04-2114FEDER-000065

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3118-FSE000001

LISBOA-05-3118-FSE000002

LISBOA-05-3118-FSE000003

LISBOA-05-3118-FSE000004

LISBOA-05-3118-FSE000006

LISBOA-05-3118-FSE000007

LISBOA-05-3118-FSE000008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

04

Preservar e proteger o
ambiente e promover a
utilização eficiente dos
recursos

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.03

06.03. A conservação, proteção, promoção
desenvolvimento do património natural e cultural

e

o

05

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.01

08.01

MUNICÍPIO DO SEIXAL

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A operação integra o quadro de investimentos em Proteção
Civil da Câmara Municipal do Seixal e consiste na aquisição
de equipamento técnico, informático e mobiliário em
Centro Municipal de Proteção Civil
instalações disponíveis no edifício dos serviços
operacionais da Câmara Municipal do Seixal, onde
funcionará o Serviço Municipal de Proteção Civil.
A operação tem por objeto a requalificação do jardim da
Quinta do Espírito Santo, através da valorização da sua
Requalificação do Jardim da Quinta do Espirito Santo
relação com o edifício e dos seus valores patrimoniais de
maior relevância.
A operação tem por objeto a reabilitação dos claustros do
Mosteiro S. Dinis e S. Bernardo, através da sua conservação
Reabilitação dos Claustros do Mosteiro de São Dinis e
e restauro, contribuindo assim para a valorização dos seus
São Bernardo
valores patrimoniais, e potenciando a visitação e o usufruto
do Monumento Nacional.
A Área Metropolitana de Lisboa e os seus 18 municípios
pretendem, com a organização do MURAL 18, recentrar a
atenção na comunidade artística e promover a
democratização da cultura, incentivando e assegurando o
MURAL 18
acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural no
território da AML.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

98 241,97

296 646,37

563 760,00

1 500 000,00

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através
Apoios à contratação para adultos - Lisboa
PROFISSIONAL, I.P.
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

Salientam-se os apoios financeiros ao empregador pela
contratação de desempregados inscritos nos serviços de
emprego, associados à criação líquida de postos de
trabalho e ao reforço de vínculos laborais mais estáveis,
combatendo a segmentação e a precariedade no mercado
de trabalho. As medidas de apoio à contratação incluem o
reembolso de uma percentagem da Taxa Social Única paga
pelo empregador.

7 908 679,22

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através
Estágios para Adultos - Lisboa
PROFISSIONAL, I.P.
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

As medidas de estágios profissionais visam complementar e
desenvolver as competências dos desempregados (adultos)
que procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma
a melhorar o seu perfil de empregabilidade, através da
aquisição de novas formações e competências junto das
empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente
em novas áreas profissionais tendo como objetivo o apoio
à transição entre o sistema de qualificações e o mercado de

5 353 562,12

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO Integração dos adultos no mercado laboral - Apoios à
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através
PROFISSIONAL, I.P.
contratação para adultos - Lisboa
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO Integração de jovens e/ou adultos no mercado
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através
PROFISSIONAL, I.P.
laboral - Estágios Profissionais
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através MUNICIPIO DE SETUBAL
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

Integração de jovens e/ou adultos no mercado
laboral - PEPAL

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através MUNICÍPIO DE MAFRA
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

Integração de jovens e/ou adultos no mercado
laboral - PEPAL

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através MUNICIPIO DE SESIMBRA
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

Integração de jovens e/ou adultos no mercado
laboral - PEPAL

182/698

Medidas de apoio à contratação que consistem na
concessão de um apoio financeiro ao empregador que
celebre contrato de trabalho com desempregado inscrito
nos serviços de emprego, tendo em vista combater o
desemprego, fomentando a criação líquida de postos de
trabalho e promovendo a contratação de públicos mais
desfavorecidos e o reforço de vínculos laborais mais
estáveis e combatendo a segmentação e a precariedade no
mercado de trabalho.
As medidas de estágios visam complementar e desenvolver
as competências dos desempregados que procuram um
primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o seu
perfil de empregabilidade, através da aquisição de novas
formações e competências junto das empresas, com vista à
criação de emprego, nomeadamente em novas áreas
profissionais tendo como objetivo o apoio à transição entre
o sistema de qualificações e o mercado de trabalho.
O principal objetivo inerente à promoção de estágios no
âmbito da 6ª edição do Programa de Estágios Profissionais
na Administração Local (PEPAL), prende-se com o
compromisso do Município de Setúbal em garantir aos
jovens uma oportunidade de valorização profissional e de
emprego que, a médio prazo, crie condições para uma mais
rápida e fácil integração no mercado de trabalho.
A Câmara Municipal de Mafra aderiu ao Programa de
Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), pois
considerou ser uma oportunidade de valorização
profissional e de emprego de recursos humanos. Para o
efeito procedeu à abertura de 15 procedimentos de
recrutamento para a seleção de 18 jovens estagiários com
qualificações de nível 6 ou superior, equiparados à
categoria de Técnico Superior.
O Município, representante da administração local e
parceiro dos cidadãos, orienta o seu desempenho para a
gestão mais eficaz e para a eficiência dos processos
autárquicos. Neste cenário é fundamental a qualificação
dos serviços e seus recursos humanos, adotando políticas
ativas de emprego dirigidas a jovens qualificados ou
através de estágios profissionais em contexto laboral,
contribuindo para uma cultura de missão mais próxima e
participada.

13 836 680,38

12 451 718,58

89 877,60

179 755,20

19 972,80
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3118-FSE000009

LISBOA-05-3118-FSE000011

LISBOA-05-3118-FSE000012

LISBOA-05-3118-FSE000013

LISBOA-05-3118-FSE000014

LISBOA-05-3118-FSE000015

LISBOA-05-31B3-FSE000001

LISBOA-05-3422-FSE000002

LISBOA-05-3422-FSE000003

LISBOA-05-3422-FSE000004

LISBOA-05-3422-FSE000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

Integração de jovens e/ou adultos no mercado
laboral - PEPAL

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através MUNICIPIO DE LOURES
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

Integração de jovens e/ou adultos no mercado
laboral - PEPAL

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através MUNICÍPIO DE CASCAIS
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

Integração de jovens e/ou adultos no mercado
laboral - PEPAL

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

Integração de jovens e/ou adultos no mercado
laboral - PEPAL

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através MUNICÍPIO DE SINTRA
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

Integração de jovens e/ou adultos no mercado
laboral - PEPAL

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

Integração de jovens e/ou adultos no mercado
laboral - PEPAL

08.01

08.01. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e
os inativos, incluindo os desempregados de longa duração
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através
Estágios
PROFISSIONAL, I.P.
de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos
trabalhadores;

08.04

08.04. Igualdade entre homens e mulheres em todos os
domínios, incluindo no acesso ao emprego, na progressão
na carreira, na conciliação da vida profissional e privada e MUNICÍPIO DA MOITA
na promoção da igualdade de remuneração para trabalho
igual

Moita Percursos de Igualdade

08.04

08.04. Igualdade entre homens e mulheres em todos os
domínios, incluindo no acesso ao emprego, na progressão
na carreira, na conciliação da vida profissional e privada e MUNICÍPIO DE ODIVELAS
na promoção da igualdade de remuneração para trabalho
igual

Elaboração e Avaliação do Plano Municipal para a
Igualdade

08.04

08.04

Resumo | Summary
Promoção da integração de jovens desempregados no
mercado laboral, criando oportunidades de qualificação e
de formação que proporcionem a aquisição de
competências, de experiências profissionais e de melhores
condições de empregabilidade.
O Municipio de Loures através da promoção de estágios
profissionais potencia o desenvolvimento pessoal e
profissional dos seus trabalhadores e munícipes. Assim,
com o recurso à candidatura do PEPAL – 6ª Edição (2ª
Fase), são abrangidos 9 estágios,em diversas áreas
possibilitar aos jovens com qualificação superior a
realização de um estágio profissional em contexto real de
trabalho, que crie condições para uma mais rápida e fácil
integração.
Programa de formação, eminentemente orientado para a
área do Desenvolvimento Pessoal e abordando temas
ligados às Competências Pessoais de Desempenho,
Comunicação e Trabalho em Equipa, Empregabilidade e
Aprendizagem ao Longo da Vida. Participação em áreas de
intervenção estratégica para o Município. Prevalência do
trabalho em equipa, através da integração em equipas
pluridisciplinares.
Promover o desenvolvimento e a competitividade
económica local, energia e ciência nas áreas de Técnicos de
Biblioteca e Documentação, Técnicos de Protecção Civil,
Direito, Arquitectura Paisagista e Engenharia Civil (cultura,
educação, acção social e cultural ambiente).
A integração de estagiários com formação tecnológica em
diferentes áreas tem como objetivo proporcionar a
aquisição
de
novas
competências
profissionais,
potenciando a modernização dos serviços públicos e a
aquisição de experiência profissional em contacto com as
regras, as boas práticas e o sentido de serviço público.
A execução da operação consiste na realização de
procedimento concursal com vista à integração de jovens
desempregados nos serviços da autarquia através do
PEPAL. Pretende-se promover uma mais rápida e fácil
integração dos jovens no mercado de trabalho bem como a
melhoria das suas qualificações, procurando assim
favorecer a partilha de formação e a circulação do
conhecimento com recurso a capital humano de recente
formação.
As medidas de estágios profissionais visam complementar e
desenvolver as competências dos desempregados que
procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a
melhorar o seu perfil de empregabilidade, através da
aquisição de novas formações e competências junto das
empresas, com vista à criação de emprego, nomeadamente
em novas áreas profissionais tendo como objectivo o apoio
à transição entre o sistema de qualificações e o mercado de
trabalho.
Respeitando os princípios que têm pautado a intervenção
da autarquia e as suas competências, o Município da Moita
prevê a construção do primeiro Plano Municipal para a
Igualdade e a Não Discriminação, com o objetivo de
contribuir para a prossecução do bem-estar e inclusão de
todos os munícipes, promovendo a igualdade e a qualidade
de vida de mulheres e de homens e reforçando a coesão
social.
Esta candidatura visa a elaboração, com atualização
adicional aquando se mostre necessário, e implementação
do Plano Municipal para a Igualdade. Este Plano consiste
num conjunto de 3 atividades, pelo período de vigência de
novembro 2020 a 31 de outubro de 2022.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

28 129,08

89 877,60

187 911,48

63 630,00

130 500,48

66 244,56

14 931 477,83

34 987,22

35 000,00

08.04. Igualdade entre homens e mulheres em todos os
domínios, incluindo no acesso ao emprego, na progressão
na carreira, na conciliação da vida profissional e privada e MUNICIPIO DE LOURES
na promoção da igualdade de remuneração para trabalho
igual

Plano Municipal
Descriminação

O Município, pretende a construção e implementação
participada do Plano Municipal para a Igualdade e Não
Discriminação, através do desenvolvimento de um padrão
e a Não de intervenção em matéria de igualdade, não discriminação
e combate à violência no concelho de Loures, passível de
ser disseminado e incorporado nos procedimentos e
práticas profissionais das entidades do concelho (públicas e
privadas) corrigindo assimetrias e promovendo a igualdade.

35 000,00

08.04. Igualdade entre homens e mulheres em todos os
domínios, incluindo no acesso ao emprego, na progressão
na carreira, na conciliação da vida profissional e privada e MUNICÍPIO DO SEIXAL
na promoção da igualdade de remuneração para trabalho
igual

Com a implementação do projeto pretende-se atualizar o
Plano Municipal para a Igualdade de Género e
Oportunidades do Seixal que é um dos instrumentos de
planeamento estratégico que promove a integração da
Plano Municipal para a Igualdade de Género e
perspetiva da igualdade de género, de oportunidades e nãoOportunidades do Seixal
discriminação em todas as políticas municipais, como forma
de aprofundar a efetiva igualdade entre mulheres e
homens e o combate à prevenção de todas as formas de
violência.

32 488,48

183/698

para a Igualdade
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3422-FSE000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3422-FSE000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000016

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

05

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

08.04

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

08.04. Igualdade entre homens e mulheres em todos os
domínios, incluindo no acesso ao emprego, na progressão
na carreira, na conciliação da vida profissional e privada e ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
na promoção da igualdade de remuneração para trabalho
igual

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
A Área Metropolitana de Lisboa encontra-se empenhada
no desenvolvimento de uma política de igualdade de
género, e por esse motivo propõe-se realizar um
diagnóstico e a elaborar e implementar um Plano de
Igualdade de Género e para a Conciliação da Vida
Profissional e Privada.

Plano de Igualdade da AML

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.04

08.04. Igualdade entre homens e mulheres em todos os
domínios, incluindo no acesso ao emprego, na progressão
na carreira, na conciliação da vida profissional e privada e MUNICIPIO DE SETUBAL
na promoção da igualdade de remuneração para trabalho
igual

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos AERLIS-ASSOCIAÇÃO
empresários à mudança
REGIÃO DE LISBOA

DA Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL Formação
modular
empresários à mudança
PARA O COMERCIO E AFINS (CECOA)
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E SERVIÇOS DO Formação
modular
empresários à mudança
DISTRITO DE SETUBAL
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE ENSINO Formação
modular
empresários à mudança
PROFISSIONAL S.A.
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos AIDLEARN - CONSULTORIA EM RECURSOS Formação
modular
empresários à mudança
HUMANOS LDA
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Plano Municipal para a Igualdade e
Discriminação-Em Igualdade Fazemos Melhor

EMPRESARIAL

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ACIST - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE Formação
modular
empresários à mudança
COMUNICAÇÕES DE PORTUGAL
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

ANECRA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
EMPRESAS DO COMÉRCIO E DA REPARAÇÃO
empresários à mudança
desempregados
AUTOMÓVEL

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE
empresários à mudança

184/698

Formação
modular
desempregados

para

empregados

para

empregados

para

empregados

Não

O PMIND visa dotar o Município de competências para a
integração da IMH na sua cultura organizacional e práticas,
criando condições para a integração de indicadores de
igualdade no seu funcionamento regular, análise e
conceção de estratégias, medidas retificadoras e sua
avaliação. Este processo estende-se ao território com a
implementação de medidas comunitárias, específicas para
a sensibilização e informação sobre esta temática.
Cientes de que o investimento na qualificação de ativos, se
configura como um dos desafios mais importantes da
atualidade, num contexto em que se vive a já apelidada 4ª
revolução Industrial, reunimos as condições necessárias
que nos permitirão contribuir para colmatar lacunas
diagnosticadas e claramente alinhadas com a RIS3 Lisboa. O
enfoque no desenvolvimento dos serviços avançados às
empresas e no Turismo é evidente nesta candidatura.
Realização de Formação destinada a responder a
necessidades de qualificação dos ativos empregados, em
contextos de mudança organizacional e processos de
restruturação, com vista a aumentar as competências e os
níveis de qualificação dos mesmos, contribuindo para a
manutenção do seu nível de emprego e, a reforçar a
qualificação profissional dos ativos desempregados,
potenciando um regresso mais sustentado ao mercado de
trabalho.
A Formação Modular para empregados e desempregados
visa o desenvolvimento de um suporte privilegiado para a
flexibilização e diversificação da oferta de formação
contínua com vista à construção progressiva de uma
qualificação profissional. Esta modalidade de formação
propõe-se a colmatar algumas lacunas de conhecimentos
verificadas, pelos seus participantes, no decurso da
respetiva atividade profissional, em contextos de mudança
organizacional.
A Sicó Formação tem vindo nos últimos 25 anos, a
trabalhar com vista ao cumprimento da sua missão de
qualificar os recursos humanos onde intervém e com isso
contribuir para o crescimento socioeconómico da mesma.
Esta experiência proporcionou-lhe um extenso know-how e
uma rede de parceiros que lhe permitem a elaboração de
um plano de formação cujos benefícios serão seguramente
sentidos não só pelos beneficiários como por toda a região
onde interv
Este projeto formativo tem em conta as necessidades de
desenvolvimento de competências junto dos ativos das
organizações regionais. Desde que a formação contínua de
adultos se orientou para a realização de UFCDs a Aidlearn
estrutura oferta formativa com base em UFCDs. Este
projeto tem 9 percursos formativos estruturados com
UFCDs e pretende: aumentar as competências; facilitar a
qualificação dos ativos contribuir para a carreira dos ativos

O ISQ, infraestrutura tecnológica, alia-se às empresas e a
cada pessoa na valorização do seu Capital Humano através
de uma abordagem tecnológica prática em áreas como a
e Soldadura, Ensaios ou a eletrónica, construindo o seu plano
à medida das necessidades de crescimento das empresas e
do mercado em geral. Tem por missão o desenvolvimento e
atualização de competências no domínio da inovação e
tecnologia como garante de uma maior empregabilidade.
A ACIST pretende promover ações de formação modular
para os/as seus/suas associados/as, estando em sintonia
e com as linhas de orientação da RIS 3 da Região de Lisboa,
bem como as linhas de orientação estratégica do Programa
Nacional de Reformas e das Grandes Opções do Plano 20162019.
A ANECRA com a candidatura procura oferecer um plano
formativo diversificado, que dê resposta às necessidades
dos profissionais do Sector, baseando-se na auscultação e
nas sugestões efectuadas pelas empresas. O actual
e
projecto é composto por variados módulos de formação de
curta duração ajustados aos profissionais que lhes permita
completar os seus percursos formativos e elevar as suas
qualificações, num sector em constante evolução
tecnológica.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

34 648,57

35 000,00

215 599,99

16 500,01

387 200,02

10 560,00

29 556,51

75 335,87

17 815,99

14 080,00
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PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000017

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000020

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000021

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000022

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000029

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000032

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000034

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS OPTICOS
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos MUTAÇÃO - CONSULTORIA, ESTUDOS E Formação
modular
empresários à mudança
SERVIÇOS DE FORMAÇÃO, LDA
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA Formação
modular
empresários à mudança
LDA
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL Formação
modular
empresários à mudança
PARA O SECTOR ALIMENTAR (CFPSA)
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos TALENTUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE Formação
modular
empresários à mudança
FORMADORES E TÉCNICOS DE FORMAÇÃO desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
RFACONSULTING, UNIPESSOAL LDA
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
AEDL - ACTIVIDADES EDUCATIVAS LDA
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

PROFIFORMA-GABINETE
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CONSULTADORIA
E
empresários à mudança
PROFISSIONAL LDA

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS Formação
modular
empresários à mudança
EMPRESARIOS
desempregados

para

empregados

e

185/698

DE
Formação
modular
FORMAÇÃO
desempregados

Sendo a ANO uma entidade que representa um sector de
atividade específico, a formação profissional que dinamiza
é muito orientada pelas necessidades e desafios
estratégicos do sector, em geral, e dos seus associados, em
particular. Para a ANO a formação profissional é uma
ferramenta indispensável ao cumprimento das suas
responsabilidades em matéria de suporte técnico, no
domínio da óptica ocularVIDE PONTOS 1E 2 DA MEMORIA
DESCRITIVA D CANDIDATUR
O presente projeto tem como objetivo contribuir para
potenciar a empregabilidade da população ativa,
designadamente dos/as desempregados/as, dos/as
empregados/as em risco de desemprego, através do
aumento da sua adaptabilidade por via do
desenvolvimento das competências requeridas pelo
mercado de trabalho na Região de Lisboa, estando em
perfeita sintonia com a RIS 3 de Lisboa e com o Programa
Nacional de Reformas.
Com este projeto procuramos combater algumas das
fraquezas diagnosticadas na ENEI, como a Elevada taxa de
desemprego e dificuldades de reintegração dos
desempregados de longa duração, incluindo neste projeto
40% de desempregados/as e o Baixo nível de qualificação
da população com impacto nos baixos níveis de
produtividade, integrando 60% de empregados/as, com
especial atenção naqueles que se encontram numa
situação de risco de perda do emprego.
A formação modular certificada permite atualizar e
aperfeiçoar os conhecimentos teóricos e práticos de
adultos, maiores que 18 anos em situação de empregado
ou desempregado, bem como elevar os seus níveis de
habilitação escolar e profissional. As formações modulares
certificadas visam responder às necessidades das
empresas/ exigências colocadas por um mercado de
trabalho em permanente mudança e acentuado
desenvolvimento científico e tecnológicas
Este projeto de formação a realizar na área metropolitana
de Lisboa durante 7 meses está organizado em 4 áreas de
formação num total de 650 horas de formação a ministrar,
dirigidas a um total de 464 formandos, dos quais 325
empregados e 139 desempregados.
A formação é constituída por um total de 27 Unidades de
Formação de Curta Duração (25 horas cada) totalizando
11.600 horas de volume de formação.
É imperioso reforçar políticas e estratégias que permitam a
afirmação e desenvolvimento profissional das pessoas. O
projeto 24.01 – Formação modular para empregados e
desempregados irá potenciar a reciclagem de
conhecimentos e a empregabilidade dos/as formandos/as e
principalmente, contribuir para uma menor assimetria de
conhecimentos entre pessoas. O conhecimento irá permitir
que Portugal convirja na direção dos países mais
desenvolvidos.
A AEDL tem vindo a trabalhar com o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento pessoal, profissional e social, de
ativos empregados e desempregados. Neste sentido este
projeto vai ao encontro da nossa missão, pelo que
consideramos reunir as condições para o seu
desenvolvimento, reforçando competências por via da
formação, respondendo assim às necessidades de
qualificação dos ativos empregados e reforço da
qualificação dos ativos desempregados.
O reforço das competências dos ativos empregados
(particularmente os em risco de perda de emprego) e
desempregados com habilitações iguais ou superiores ao
nível secundário, incluindo os DLD, proporcionando
oportunidades de qualificação habilita-os a acompanharem
a evolução das exigências dos mercados e das organizações
para potenciarem a empregabilidade. São desenvolvidas
1775 horas, em 6 áreas CNAEF alinhadas estrategicamente
com o RIS3 Lisboa
Projeto de formação modular certificada em áreas
estratégicas do tecido socioeconómico da região Lisboa,
dirigida a ativos empregados e desempregados. Projeto
focado na qualificação profissional de ativos, na
manutenção do seu nível de emprego (empregados), no
fomento de um regresso mais célere e sustentado ao
trabalho (desempregados), via desenvolvimento/reforço
das competências técnicas, relacionais e sociais requeridas
pelo mercado de trabalh

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

23 031,37

51 366,15

27 094,00

280 592,97

50 272,22

351 999,99

146 520,00

39 710,00

21 560,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000036

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000037

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000039

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000040

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000041

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000044

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000046

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000048

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000049

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA Formação
modular
empresários à mudança
REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
MULTICOMPETÊNCIAS, LDA
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos APROXIMAR
COOPERATIVA
empresários à mudança
SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

DE Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
DEKRA PORTUGAL, S.A.
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

ASSOCIAÇÃO
PARA
FORMAÇÃO
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO
empresários à mudança
desempregados
MONTIJO

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

EDUGEP - CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
E GESTÃO DE PROJECTOS DE NATUREZA
empresários à mudança
desempregados
EDUCACIONAL, SOCIAL E CULTURAL LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSO Formação
modular
empresários à mudança
ALEMÃ
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

AMBIGLOBAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO
empresários à mudança
desempregados
TRABALHO LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ACADEMIA BERNARDO DA COSTA
empresários à mudança
FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA

186/698

- Formação
modular
desempregados

para

empregados

para

empregados

para

empregados

para

empregados

para

empregados

Os cursos de formação modular, de curta duração,
pertencentes ao CNQ, destinam-se a profissionais do setor
da reparação automóvel. A frequência destes cursos
permite a atualização/consolidação de competências
técnicas, com vista a uma melhor adaptação às mudanças
tecnológicas e organizacionais do sector, potenciando a
criação e manutenção do emprego, visando a melhoria da
empregabilidade, da produtividade e da competitividade
das empresas.
A Multicompetências pretende demonstrar, em
consonância com os demais agentes sociais que o
desenvolvimento deste projeto poderá contribuir de forma
eficaz para a Qualificação, Formação e Empregabilidade dos
destinatários deste projeto, no período compreendido
entre Abril de 2017 e setembro de 2018. São objetivos
desta candidatura e do respetivo programa operacional a
promoção da sustentabilidade e a qualidade do emprego.
Pretende-se desenvolver competências na qualificação de
Agente em Geriatria e Técnico de Apoio à Gestão, para
empregados de organizações em processos de
reestruturação, pelo novo paradigma economicista e pela
relação com mercado mais exigente, e para
desempregados,
introduzindo
competências
de
empreendedorismo e criação de negócios, que potenciem a
sua empregabilidade. A inserção profissional é facilitada
mediante o modelo de mentoria PENDULUM.
A DEKRA propõe-se desenvolver um projeto que potencie a
empregabilidade da população ativa, empregados e
desempregados, disponibilizando respostas consistentes e
adequadas às necessidades formativas e de qualificação
detetadas, favorecendo a qualidade e melhoria dos
desempenhos profissionais, em áreas consideradas
estratégicas para o desenvolvimento da Região de Lisboa,
nomeadamente do ponto de vista dos domínios prioritários
da EREIL.

O projeto visa potenciar a empregabilidade da população
ativa (empregados, desempregados e em risco de
desemprego), através do aumento da sua adaptabilidade
e por via do desenvolvimento de competências requeridas
pelo mercado de trabalho, nomeadamente através da
realização de percursos de FMC, tendo por base a
Estratégia Regional de Especialização Inteligente de Lisboa
e as AEF prioritárias para 2016-2017 identificadas pelo IEFP.
O objetivo geral do Projeto da EDUGEP é focalizar a sua
intervenção formativa em duas áreas de formação
estratégicas (Ciências Informáticas e Gestão) para os
concelhos do BARREIRO, MOITA, PALMELA E SETÚBAL, de
e
modo a colmatar a atual falta de competências em TIC e o
défice de quadros intermédios especializados nas Empresas
dos Setores da Hotelaria, Restauração, Turismo e na
Indústria bem como na criação de novos empregos
qualificados.
A CCILA é uma associação de empresas (1036 sócios), sem
fins lucrativos e de utilidade pública. Tendo como
fundamento os objetivos da sua atividade e um diagnóstico
de necessidades, propõe um plano de FM para empregados
e
e desempregados com 49 ações de formação que se
baseiam em 42 UFCDs de 14 perfis profissionais, num total
de 1 550h de formação e que contarão com a participação
de 931 formandos, com um custo financeiro total de 102
410,00€.
Pretende-se com a realização do projeto:
a) aumentar as competências e os níveis de qualificação
ativos empregados da Região de Lisboa, contribuindo para
a manutenção do seu nível de emprego;
e b) Reforçar a qualificação profissional dos ativos
desempregados, potenciando um regresso mais sustentado
ao mercado de trabalho, através da participação em
percursos de formação modular ajustados ao seu perfil e
necessidades.
O projeto da Academia BC contempla formação em áreas
consideradas estratégicas (Gestão e Administração,
Eletrónica e Automação) de referenciais ambiciosos por
e elevar os níveis de empregabilidade do concelho de Loures
e região de Lisboa, proporcionando o desenvolvimento de
competências e a qualificação aos ativos empregados e
desempregados, e correspondentes às competências
requeridas pelas entidades empregadoras.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

26 666,86

21 890,00

14 166,23

37 400,00

41 250,00

127 545,73

84 920,00

18 040,00

14 399,29

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000050

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000054

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000055

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000057

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000062

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000064

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000065

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000066

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000069

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CAFE - CENTRO DE APOIO E FORMAÇÃO Formação
modular
empresários à mudança
EMPRESARIAL LDA - EM LIQUIDAÇÃO
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A Formação
modular
empresários à mudança
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
IPME - INSTITUTO PME FORMAÇÃO, LDA
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos GABINAE - GABINETE
empresários à mudança
EMPRESARIO LDA

APOIO AO Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SESC - SOCIEDADE DE ESTUDOS SUPERIORES Formação
modular
empresários à mudança
E CULTURAIS, S.A.
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
INDUSTRIA
METALURGICA
E
empresários à mudança
desempregados
METALOMECANICA (CENFIM)

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos INSTITUTO DE FORMAÇÃO
empresários à mudança
GUIMARÃES, LDA

LEOPOLDO Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos FULCRO-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE Formação
modular
empresários à mudança
GESTÃO LDA
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos IFH - INSTITUTO DE FORMAÇÃO PARA O Formação
modular
empresários à mudança
DESENVOLVIMENTO HUMANO LDA
desempregados

para

empregados

e

187/698

DE

A operação visa a qualificação dos ativos da região alinhado
com as atuais competências requeridas pelo tecido
empresarial mais dinâmico, competitivo e empregador. O
Projeto está alinhado com as prioridades estratégicas
regionais e nacionais, e está consonante com as áreas de
formação prioritárias conforme indicação do IEFP. As UFCD
escolhidas permitem colmatar os atuais gaps identificados
pelos empregadores.
Metodologias
de
diagnóstico
implementação
acompanhamento avaliação inclusão de novos conceitos na
esfera empresarial e comunidade e interação bottom-up.
Incutir a persecução das políticas de IG e IO na gestão e
desenvolvimento económico e territorial, adaptação a
conceitos e políticas de gestão modernos, trabalhar a
comunidade empresarial para a alteração de mentalidades
de gestão, preconceitos, adaptação às metas e políticas
públicas 2014-2020.
O IPME atua há 20 anos nos domínios da formação e
consultoria para empresas/empreendedores, ativos e
desempregados, PME’s, aplicando múltiplos instrumentos e
em diferentes grupos/agentes. Este projeto responde às
exigências do mercado de Lisboa, diagnosticadas na rede
de parceiros do IPME (CQEP, GIPs, Assoc) e demais
diagnósticos efetuados, criando percursos formativos que
reforcem as competências dos ativos e/ou a sua
reconversão profissional.
Este projeto possui elevada relevância p a região, visto q as
áreas propostas foram estruturadas d acordo c/ o
Diagnóstico junto dos Parceiros, as Prioridades d RIS3 e
IEFP. Procura aumentar as qualificações dos Empregados e
Desempregados, pela frequência d percursos d UFCD, em 3
áreas estratégicas, n perspetiva d percurso qualificante e
contribuindo p a manutenção d empregabilidade dos casos
em risco, ou (re)integração profissional dos Desemp.
A Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches apresenta esta
candidatura com o objetivo de promover a
empregabilidade dos ativos desempregados e empregados
em risco de desemprego na região de Lisboa,
proporcionando o desenvolvimento de competências
direcionadas para as necessidades do mercado de trabalho
na área do trabalho social e orientação e prestação de
cuidados de saúde.
Formação Modular dirigida aos desempregados com uma
habilitação igual ou superior ao ensino secundário e a
activos empregados.
A Formação Modular é capitalizável para a obtenção de
uma ou mais qualificações constantes do CNQ, permitindo
a criação de percursos flexíveis de duração variada.
Privilegiando-se a formação modular da componente
tecnológica que vise as saídas profissionais, de nível 2 ou 4
do QNQ, da área da Metalurgia e Metalomecânica
O projeto privilegia respostas de proximidade inseridas no
contexto nacional mas com incidência regional,
trabalhando em rede, aproximando as qualificações
existentes das exigidas, contribuindo para diminuir o
desemprego, discriminação e exclusão, conferindo
dignidade à actuação na vertente do envelhecimento. São
fatores integrantes: métodos de análise inovadores na
avaliação das necessidades de qualificação, obtenção de
resultados mensuráveis.
Contribuir para a valorização profissional e escolar, via:
-Personalização do percurso formativo
As Formações Modulares Certificadas permitem o
planeamento personalizado do percurso formativo,
desenvolvendo as competências pessoais, profissionais e
empregabilidade
-Certificação das competências adquiridas
Iremos, em articulação com os CQEP e parceiros, fomentar
a sensibilização para a importância do reconhecimento de
competências adquiridas"
O projeto do IFH propõe a realização de UFCDs em
referenciais de 8 áreas do CNQ (341, 525, 523, 345, 811,
729, 840, 812). Pretendemos promover a valorização
efetiva dos ativos empregados prioritariamente em risco de
desemprego e desempregados, promovendo e reforçando
a manutenção dos postos de trabalho, a empregabilidade e
possibilitando o regresso à vida ativa de forma sustentada
e com valor acrescentado.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

120 560,01

62 150,13

422 730,00

91 379,44

131 999,99

113 849,99

40 692,67

120 230,00

182 599,98

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000070

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000071

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000078

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000081

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000091

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000097

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000099

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000104

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000105

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ORSIFOR-CENTRO
empresários à mudança
PROFISSIONAL DA MOITA S.A.

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
TAFIFE - GESTÃO DE SERVIÇOS, LDA
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos NAVEGADORES
CONSULTORES
empresários à mudança
CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Nome da Operação | Operation Name

para

empregados

e

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

- Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
PLANETA INFORMÁTICO LDA
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CONGREGA, LDA
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos FUNDAÇÃO
empresários à mudança
SETÚBAL

DE Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

08.05

ESCOLA

FORMAÇÃO Formação
modular
desempregados

Resumo | Summary

PROFISSIONAL

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DOS CONCELHOS Formação
modular
empresários à mudança
DE OEIRAS E AMADORA
desempregados

para

empregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E Formação
modular
empresários à mudança
FORMAÇÃO
desempregados

para

empregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
empresários à mudança

para

empregados

188/698

Formação
modular
desempregados

Este projeto destaca-se por ser promovido pela entidade
proprietária da Escola Técnica Profissional da Moita, a
Orsifor, S.A., que simultaneamente é promotora de um
Centro Qualifica e entidade executora do Eixo 1 – Emprego,
formação e qualificação do CLDS 3G – Moita. Uma
candidatura com um cariz integrador, num trabalho
desenvolvido em articulação no território, na identificação
dos destinatários e na sua inserção no mercado de
trabalho.
O presente projeto tem por base um processo de
levantamento de necessidades formativas da população
ativa, empregada e desempregada, como também de
entidades da região de Lisboa. Este processo permitiu fazer
um inventário das carências da população, obter um
conhecimento
detalhado
das
necessidades
das
organizações, como também obter dados importantes para
a elaboração de um plano de formação com aplicabilidade
e adequação às necessidades reais.
O objetivo do projeto é o desenvolvimento de ações de
formação modular certificada destinada a empregados/
desempregados que necessitem de reforçar as suas
competências para se adaptarem ao mercado de trabalho.
Selecionamos UFCD’s de áreas de formação/qualificações
que apresentam perspetivas de criação de emprego,
nomeadamente, a área do comércio,gestão, logistica e
metalurgia.
Com este projeto formativo pretendemos promover a
reinserção de adultos que se encontram em situação de
vulnerabilidade profissional, pessoal e social, por se
encontrarem em inadaptadas às tarefas profissionais que
desempenham. Pretendemos desenvolver um projeto
formativo inovador em função das necessidades formativas
deste público-alvo, contribuindo para desenvolvimento
socioeconómico da AML, potenciando a sua reintegração
no mercado de trabalh
O projeto da Congrega propõe a realização de UFCDs em
referenciais de 3 áreas do CNQ (345, 729, e 812).
Pretendemos promover a valorização efetiva dos ativos
empregados prioritariamente em risco de desemprego e
desempregados, promovendo e reforçando a manutenção
dos postos de trabalho, a empregabilidade e possibilitando
o regresso à vida ativa de forma sustentada e com valor
acrescentado.
A Escola Profissional de Setúbal (EPS) é uma entidade
formadora que dá resposta às necessidades identificadas
junto do público jovem e adulto e/organizações que
integram diversas áreas do tecido económico – laboral, mas
que carecem do desenvolvimento de competências
pessoais, sociais, económicas e profissionais. A EPS tem
capacidade física instalada, recursos humanos qualificados
e 26 anos de experiência na área da educação/formação.

Este projeto reúne um conjunto de iniciativas que visam a
valorização pessoal e profissional e a criação de
conhecimento tecnológico e organizacional constituem
e contributos estruturantes para uma região voltada para o
desenvolvimento social e dinamismo económico, cuja
repercussão adquirirá contornos positivos nos processos de
produção e na oferta de produtos e serviços inovadores,
capazes de fixar populações e de atrair investimento.
No âmbito da presente operação, o projeto formativo
apresentado pela INETESE encontra-se organizado em 79
percursos formativos, compostos cada um deles por quatro
UFCD´S, de nível 2 ou 4 do QNQ, com a duração de 25
e
horas, realizadas de acordo com os referenciais previstos
no CNQ. Com este projeto, a INETESE propõe-se a
desenvolver 316 Ações de FMC’s, para um total de 5.688
formandos/as, realizando um volume de formação de
142.200h.
Esta candidatura assenta nos princípios da CVP e incidem
em áreas diagnosticadas pelos formandos, das empresas
locais e dos parceiros sociais. Pretende-se possibilitar à
e população ativa, o desenvolvimento de competências que
facilitem a adaptação às constantes mudanças em contexto
laboral, principalmente os
vínculos contratuais.
Consideramos que a qualificação profissional é um fator
determinante na descida da percentagem de desemprego.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

28 285,55

10 999,99

34 005,58

102 960,00

160 600,00

37 400,00

60 280,00

170 066,67

11 000,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000109

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000111

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000116

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000117

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000118

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000121

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000123

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000124

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000127

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

05

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

08.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos REGIBIO - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA, Formação
modular
empresários à mudança
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos EDICAD - COMPUTAÇÃO
empresários à mudança
IMAGEM LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos OESTECONSULT
empresários à mudança
GESTÃO LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SYNERGIE
EMPRESA
empresários à mudança
TEMPORÁRIO, S.A.

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos MEDIÁTICA,
TECNOLOGIAS
empresários à mudança
EDUCAÇÃO, LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
DEFT PORTUGAL LDA
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Nome da Operação | Operation Name

para

empregados

Resumo | Summary
A REGIBIO apresenta uma candidatura a formação modular
para empregados e desempregados.
Está destinada à população ativa, empregados com especial
enfoque nos que estão em risco de perda de emprego, e
e
aos desempregados, de modo a melhorar as suas
qualificações profissionais, mitigar os baixos níveis de
escolaridade e contribuir para o desenvolvimento dos
setores económicos da região.
No âmbito deste projeto serão promovidas formações
modulares certificadas para ativos empregados e
desempregados com vista à qualificação dos ativos
empregados, em contextos de mudança organizacional e
processos de restruturação, de forma a aumentar as
competências e os níveis de qualificação dos mesmos,
contribuindo para a manutenção do seu nível de emprego e
potenciando um regresso mais sustentado ao mercado de
trabalho dos ativos desempregado
O projecto insere-se na estratégica nacional de dotar os
Portugueses de mais qualificações (ou requalificações),
prevendo a realização de formação organizada em UFCD
que permitam a frequência de percursos flexíveis de
qualificação no âmbito do CNQ. As UFCD inserem-se em
áreas de formação que existe efectiva experiência
formativa, tendo as mesmas sido seleccionadas em função
das necessidades regionais dos formandos e do tecido
social/empresarial.
Com o objectivo de poder vir a contribuir para o
desenvolvimento de setores de atividade ou áreas de
qualificação considerados estratégicos no plano
socioeconómico da região e perante pressupostos de
enquadramento desafiantes, no contexto actual, a
OESTECONSULT, Lda. delineou esta operação formativa,
definindo uma estratégia de actuação operacional que tem
por base “trabalhar o indivíduo de forma integral”
No alinhamento das estratégias definidas para a União
Europeia (Estratégia Europa2020), para Portugal (Programa
Nacional de Reformas) e para a região de Lisboa (Programa
Operacional Regional de Lisboa), este projeto pretende
apoiar a qualificação dos recursos humanos, uma maior
sustentabilidade do emprego, facilitar o (re)ingresso no
mercado de trabalho e contribuir para o Crescimento
Inteligente da região de Lisboa e do nosso país.
O projecto incide na região de Lisboa, onde se situam nas
suas proximidades os CQEP’s. Segundo as temáticas
prioritárias da EREIL, apostaremos em perfis profissionais,
indutores de uma qualificação profissional na área das TIC e
nos Transportes. Inovaremos com os projectos “Linkmim” e
“Flypeople” e com o GARIF – Gabinete de apoio à
(Re)inserção, valorizando a competitividade do sector
aeronáutico e das tecnologias da comunicação e
informação.
Através da presente operação propõe-se a realização de
percursos formativos integrados (constituídos por UFCD)
que permitirão (re)qualificar a população ativa,
prioritariamente, em contextos de mudança organizacional
e processos de restruturação, com vista a aumentar a sua
empregabilidade e os seus níveis de qualificação, através da
sua preparação para o desempenho de funções mais
ajustadas ao mercado de trabalho da Área Metropolitana
de Lisboa.
O projecto em apreço insere-se na estratégica nacional de
dotar os Portugueses de mais qualificações, prevendo a
realização de formação organizada em UFCD que permitam
a frequência de percursos flexíveis de qualificação no
âmbito do CNQ. É um projecto de formação que atende às
necessidades específicas de qualificação de acordo com as
necessidades
dos
formandos
(empregados
e
desempregados) e do tecido empresarial da área
metropolitana de Lisboa.

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

E Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

DE Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

TRABALHO Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

PARA

A Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos JOVENS
ASSOCIADOS
PARA
O Formação
modular
empresários à mudança
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO desempregados

para

empregados

e

empregados

O projeto em apreço insere-se numa estratégia de
melhoramento das qualificações dos ativos, tendo em vista
o seu melhor apetrechamento competencional permitindolhes a sua reconversão ao nível das funções bem como o
e seu posicionamento para uma mais fácil reintegração no
mercado de trabalho em caso de desemprego.
O projeto prevê a realização de UFCD isoladas ou em
percursos de formação flexíveis que lhes permitam uma
certificação profissional.

-

GRAFICA

CONSULTADORIA

DE

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CONCLUSÃO - ESTUDOS E FORMAÇÃO LDA
empresários à mudança

189/698

Formação
modular
desempregados

para

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

194 590,00

105 050,00

25 300,00

143 694,25

7 150,00

48 494,73

57 213,47

15 290,00

38 939,99
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000128

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000129

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000130

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000137

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000138

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000140

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000141

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000142

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000144

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
BLACK PEPPER AND BASIL,LDA
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
GLOBAL XXI - CONSULTORES LDA
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SABER SAÚDE - ENSINO, FORMAÇÃO E Formação
modular
empresários à mudança
SERVIÇOS LDA
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIPempresários à mudança
desempregados
CCI)

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CONVERGENCIA
empresários à mudança
ASSOCIADOS LDA

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

-

FORMADORES Formação
modular
desempregados

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SULFORMA - CONSULTORIA E GESTÃO Formação
modular
empresários à mudança
EMPRESARIAL, LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

PARTNER-HOTEL
FORMAÇÃO,
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
CONSULTORIA E PROJECTOS PARA SERVIÇOS
empresários à mudança
desempregados
HOTELEIROS LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos GLOBALNET
TECNOLOGIAS
empresários à mudança
INFORMAÇÃO LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA
empresários à mudança

190/698

DE Formação
modular
desempregados

Formação
modular
desempregados

para

empregados

para

empregados

para

empregados

para

empregados

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O projecto “ Black Plus + Mais Competências, Maior
empregabilidade” promovido pela Black Pepper & Basil,
Lda, inserido na RIS3 Lisboa, na área 811 - Hotelaria e
Restauração, visa a Certificação de Profissionais activos e
pro activos mais informados com as competências técnicas
pessoais e profissionais, com a visão clara de que o Turismo
tem um peso estrutural na Economia de Lisboa.
O projeto em candidatura consiste na realização de ações
de formação modular certificada que potenciem a
empregabilidade da população ativa, designadamente dos
empregados e desempregados e, incluindo os que se
encontram em risco de desemprego, através do aumento
da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das
competências requeridas pelo mercado de trabalho.
Pretendemos com este projeto promover a inclusão de
públicos que se encontram há mais tempo afastados do
mercado de trabalho, com baixas qualificações, que passam
por processos de desmotivação e de perda de
competências, dificultando a sua participação na vida ativa
e a integração em medidas ativas de emprego para
desempregados. Este projeto pretende abranger 1170
pessoas, sendo 936 empregados e 234 desemp nos 3
percursos formativos apresentados
Projeto formativo suportado em Unidades de Formação de
Curta Duração, destinado a 4.760 formandos, dos quais
4080 serão empregados e 680 desempregados, num total
de 238 ações, com a duração de 5.950 horas e um volume
de formação de 119.000 horas, em 11 Áreas de Educação e
Formação consideradas prioritárias para a região de Lisboa. detalhe Memória Descritiva
A EPHTL foi criada com o objetivo de formar técnicos
qualificados para as empresas da região. Atua na área da
formação e tem já um know-how, adquirido por via de
vários projetos desenvolvidos nesta área, com excelentes
resultados executados, tendo assim reunidas todas as
condições para a implementação deste projeto, que vai ao
encontro dos objetivos centrais do programa,
respondendo, simultaneamente, às necessidades do seu
público-alvo.

Pretende-se com este projeto, responder a necessidades de
qualificação dos ativos empregados e desempregados, com
habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário, com
e vista a aumentar competências e níveis de qualificação,
fomentandouma maior oportunidade de emprego. Este
projeto reforça a qualificação profissional, ajustando as
formações modulares às suas necessidades e perfil,
facilitando o regresso e integração no mercado de trabalho
A Partnerhotel é uma entidade com grande envolvimento
na região onde está inserida, tem parcerias com as
entidades empregadoras da região e realizou um DNF junto
destas, dos colaboradores e dos adultos do Centro
e
Qualifica (CQEP) Partnerhotel Corroios. Com esta operação
pretendemos contribuir para a sustentabilidade e a
qualidade do emprego, apoiar a mobilidade laboral e
contribuir para atingir os objetivos da Estratégia RIS3 da
Região de Lisboa.
A GlobalNet vai promover Ações de Formação Modular
dirigidas a Ativos(a) e a Desempregados/as.
1. Técnico(a) de Aplicações Informáticas
2. Tratamento de Imagens, Criação de Sites e Web
Marketing
e 3. Administrador de Redes e Sistemas
Pretendemos que os/as Participantes nestes Cursos:
•Aprofundem as competências na área das TIC
• Aumentem o seu nível de empregabilidade, promovendo
o acesso ao mercado de trabalho ou a progressão na
carreira.
O projeto que nos propomos a concretizar é dar
continuidade á nossa área de atuação -Formação de
Qualidade para os ativos empregados e desempregados da
Região de Lisboa. Pretendemos participar ativamente na
e
formação e qualificação dos adultos que connosco esperam
dar continuidade à sua formação e participar na inclusão de
forma a fornecer as ferramentas e as competências para
que este público consiga manter-se e/ ou regressar ao
mercado trabalho

53 426,24

42 823,09

61 160,00

424 600,02

32 377,19

22 917,12

106 329,17

68 515,56

276 319,99
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PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000147

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000148

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000151

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000157

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000160

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000162

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000165

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000167

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000171

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
PROGRESSO - FORMAÇÃO E SERVIÇOS, LDA.
empresários à mudança
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SINDICATO
DOS
PROFISSIONAIS
empresários à mudança
SEGUROS DE PORTUGAL

DE Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS Formação
modular
empresários à mudança
HOSPITAIS (S.U.C.H.)
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CONSULNEAR
empresários à mudança
FORMAÇÃO, LDA

E Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SECWAY,
empresários à mudança
LIMITADA

UNIPESSOAL, Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SOPROFOR - SOCIEDADE PROMOTORA DE Formação
modular
empresários à mudança
FORMAÇÃO LDA
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

AMBIFORMED - AMBIENTE, HIGIENE,
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO,
empresários à mudança
desempregados
UNIPESSOAL LDA

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
INDICE ICT & MANAGEMENT LDA
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos AULA DE COMERCIO-ESTUDOS TECNICOS E Formação
modular
empresários à mudança
PROFISSIONAIS LDA
desempregados

para

empregados

e

191/698

CONSULTORIA

SOCIEDADE

A PROGRESSO optou por centrar a sua intervenção nas
áreas das Ciências Informáticas e Gestão e Administração.
A aferição das necessidades derivou do cruzamento das
informações recolhidas através dos CQEPs, da ANQEP, do
RIS3 Lisboa, do IEFP e do tecido empresarial. O objetivo é
reforçar a qualificação dos ativos contribuindo para o
desenvolvimento de competências críticas à modernização
económica e empresarial e para a adaptabilidade dos
mesmos.
Sustentado no diagnóstico do tecido económico-social,
competências e qualificações dos recursos humanos e na
relação entre ambos, o SISEP apresenta uma candidatura
para qualificação de ativos, tendo em consideração
diversas áreas geográficas, no domínio das quais a
necessidade de apostar na qualificação profissional pela via
da formação profissional se revela premente, sob o ponto
de vista económico, social e cultural
O SUCH posiciona-se como parceiro dos seus Associados
na identificação de novas necessidades e na procura das
melhores soluções, contribuindo assim para a eficácia e
eficiência do Sistema Nacional de Saúde. Neste contexto,
pretende-se através do presente projeto responder às
necessidades de qualificação dos trabalhadores dos seus
Associados localizados na Região de Lisboa, aumentando as
suas competências nas áreas de funcionamento onde
operam.
Este projeto pretende desenvolver competências
operacionais nos domínios do saber,saber fazer e saber ser
de população empregada e desempregada com vista ao
desenvolvimento das suas competências profissionais e
consequente aumento do nível de escolaridade e
empregabilidade.Este projeto aposta também na oferta
formativa qualificante em áreas de formação exigidas pelo
mercado de trabalho e que contribuem para
desenvolvimento económico das empresas
A SECWAY concebeu um projeto que prima por um ensino
personalizado, centrado na aprendizagem no formando,
conferindo-lhe autonomia e sentido de responsabilidade e
ao mesmo tempo respeitando o ritmo de cada um.
Pretende-se uma formação, orientada para o saber-fazer,
que assegure um leque de competências e atitudes que
permitam novas e melhores condições de trabalho e ao
mesmo tempo, a adaptação às constantes mudanças
tecnológicas e sociais.
A Operação potencia a empregabilidade da população ativa
e desempregada realizando um conjunto focalizado de
percurso formativos em áreas prioritárias (RIS3) É uma
oportunidade de educação e qualificação de adultos
concebida em torno de ideais de empregabilidade,
adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial,
com vista ao incremento de competências e qualificações
de 2340 adultos, potenciando o nível de emprego na
Região de Lisboa
Plano enquadrado na RIS3 Lx.Nasce do diagnós. feito ao
tecido empresarial tendo em conta o envolv. q mantem c/
o mesmo da região (através da prest. d serviços da
empresa).Considera-se q plano terá 1 impacto efetivo no
desenv da região promovendo oportunidades d
qualificação e aperfeiçoamento aos adultos visados na
tipologia.O plano abrange as áreas de formação integradas
na RIS 3 Lisboa, capazes de satisfazer as diferentes
necessidades da região
A qualificação dos recursos humanos afigura-se como um
poderoso instrumento de competitividade dos territórios,
pela via da fixação de talentos especialmente onde
emprego
precário
constitui
um
entrave
ao
desenvolvimento socioeconómico.
Para a região de Lisboa propõe-se um plano de formação
que permita responder aos desafios da inovação e
diferenciação com foco nos sectores do turismo e
hospitalidade, serviços avançados das empresas e
mobilidade
A candidatura da Aula de Comércio funda-se nas
necessidades da economia e mercado de trabalho e na
experiência de 27 anos de ensino. A formação centra-se nas
áreas: 481-Ciências Informáticas e 811-HotelariaRestauração. A execução física será realizada em parceria
com empresas, associações e outras instituições, visando
dotar os formandos de competências que assegurarem a
evolução profissional ou o reingresso no mercado de
trabalho.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

105 231,48

79 467,52

7 500,00

54 403,28

9 335,73

208 340,01

381 920,00

18 895,52

134 530,02

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000174

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000175

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000176

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000179

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000181

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000186

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000193

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000199

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000201

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
KONKRETS, LDA
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CON.PRO-CONSULTORIA E PROJECTOS LDA
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SIGNIFICADO - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E Formação
modular
empresários à mudança
INFORMÁTICA, LDA
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
GLOBAL SCORE - CONSULTORES, S.A.
empresários à mudança

Formação
modular
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGAL
empresários à mudança
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
INSTITUTO TÉCNICO DE INOVAÇÃO - ITI, LDA
empresários à mudança
desempregados

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
NBACR - ACADEMIA, LDA
empresários à mudança

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

ACISVFXAV - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Formação
modular
DOS CONCELHOS DE VILA FRANCA DE XIRA E
empresários à mudança
desempregados
ARRUDA DOS VINHOS

para

empregados

e

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CONSULTUA - ENSINO
empresários à mudança
PROFISSIONAL LDA

para

empregados

e

192/698

Formação
modular
desempregados

E

FORMAÇÃO Formação
modular
desempregados

Recordando os objetivos incluídos no projeto, propomos
uma realização de 4000 horas de formação em 16,5 meses
de execução. No cálculo de afetação do indicador,
considerando
o
prazo
máximo
de
execução,
desenvolveremos por mês, em média, 243 horas de
formação. Este número de horas exigirá um mínimo de 4
salas de formação (1 sala de informática, 2 salas teóricas e
1 sala prática).
A CONPRO (30 anos de atividade) pretende com este
projeto de formação destinado a Ativos Empregados (em
risco de perda de emprego) responder às atuais
necessidades de qualificação (em contextos de mudança
organizacional, processos de restruturação e emergência
de novas qualificações) com vista a aumentar as suas
competências/níveis de qualificação, contribuindo para a
manutenção do seu nível de emprego e/ ou a progressão
no mercado de trabalho.
A candidatura da Significado à Formação Modular da região
de Lisboa cruza a Especialização Inteligente de Lisboa 20142020, o Sistema de Identificação e Antecipação de
Necessidades de Qualificações e as Áreas prioritárias de
formação profissional 2016-2017 do IEFP. Envolve 11
municípios que representam 60% da região. A candidatura
é destinada a empregados e desempregados visando a
inserção e progressão profissional e a criação de novos
empregos.
A formação é um dos direitos dos trabalhadores e um
requisito obrigatório para as organizações que pretendam
uma eficiente gestão do seu maior e melhor ativo: os
trabalhadores. O tipo de metodologia a implementar e a
operação formativa e desenvolver visa promover nas
organizações, a orientação à melhoria, partindo do
conhecimento para a ação, produzindo Resultados
Verificáveis e aperfeiçoamento das competências e
qualificações.
O Projeto que apresentamos pretende potenciar a
empregabilidade da população ativa empregada no setor
hoteleiro da região de Lisboa através do aumento da sua
formação e adaptabilidade ao mercado, por via do
desenvolvimento das competências requeridas para esta
atividade, em resposta às necessidades de qualificação dos
profissionais, num contexto em que a mudança
organizacional e a exigência do turismo e da hoteleira são
uma constante.
O projeto de formações modulares do ITI para a região de
Lisboa pretende intervir na melhoria das qualificações do
setor do turismo - nomeadamente hotelaria e restauração tendo em vista a resposta às necessidades de qualificação
dos ativos empregados em contextos de mudança
organizacional e restruturação,bem como a qualificação de
desempregados, potenciando um regresso mais sustentado
ao mercado de trabalho.
O Projeto Nicolau Breyner, é a oportunidade para cumprir a
missão iniciada pelo ator Nicolau Breyner: qualificar jovens
e adultos na área dos audiovisiais e produção dos media e
responder às necessidades detetadas pela RIS3 LISBOA
2014 – 2020, relativamente à priorização do domínio
“Meios Criativos e Indústrias Culturais”, “enquanto fator
diferenciador e, portanto, de criação de valor” na Região de
Lisboa.
A formação destina-se a qualificar e reciclar ativos no
concelho de Vila Franca de Xira, com competências
profissionais de desempenho nas áreas de atendimento,
línguas estrangeiras e higiene alimentar no sector da
restauração, assim como qualificar com competências
pessoais e profissionais ativos empreendedores com o
objetivo da criação de novas empresas no concelho de Vila
Franca de Xira.
Com este projeto pretende-se, responder às necessidades
de qualificação de ativos/as empregados/as, em especial
os/as que se encontram em contextos de mudança
organizacional e processos de reestruturação e
desempregados/as (incluindo DLD) com o secundário ou
mais, para o desenvolvimento de novas competências em
área de interesse estratégico para o concelho, contribuindo
para o reforço da sua empregabilidade e a atratividade do
mesmo.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

163 297,54

277 200,00

293 040,00

58 950,01

169 322,07

42 239,90

44 330,00

38 610,00

26 730,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000206

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000209

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000210

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000211

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000212

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000215

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000216

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000217

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000219

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

05

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

08.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SINERCONSULT
FORMAÇÃO
empresários à mudança
CONSULTADORIA DE NEGÓCIOS, LDA

Nome da Operação | Operation Name

E Formação
modular
desempregados

para

empregados

Resumo | Summary
A presente candidatura tem um objecto formar activos em
organizações em processos de reestruturação e ou
reconversão, e preferenciamente em risco de emprego,
e respondendo também a necessidades de desempregados.
Também em linha com as preocupações da RIS3, nas AML
de Lisboa.
(Vêr Memória Descritiva)

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
empresários à mudança
EMPRESARIAL

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos AERLIS-ASSOCIAÇÃO
empresários à mudança
REGIÃO DE LISBOA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos AVALFORMA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

ACISVFXAV - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
DOS CONCELHOS DE VILA FRANCA DE XIRA E Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
ARRUDA DOS VINHOS
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos FORMODIDAT
empresários à mudança
CONSULTADORIA, LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
DYNAMIC PARTNER CONSULTING, LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CONVERGENCIA
empresários à mudança
ASSOCIADOS LDA

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS
empresários à mudança

193/698

DE

EMPRESARIAL

FORMAÇÃO

-

ÉTICA

DA

E

FORMADORES

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Projeto de Formação, destinado a Ativos Empregados de
Empresas Associadas da APEE na Zona de Lisboa, tem como
objetivo responder às suas necessidades de qualificação,
em contextos de mudança organizacional e processos de
restruturação, com vista a aumentar as competências e os
seus níveis de qualificação, contribuindo para a
manutenção do seu nível de emprego ou progressão na
carreira e salarial.
A formação profissional é essencial os ativos que procuram
uma forma de atualizar, reforçar ou requalificar
conhecimentos já adquiridos ou por via de formação prévia
ou experiência profissional. Os novos conhecimentos
adquiridos, habilitam para um contexto cada vez mais
exigente no qual a inovação, a criatividade, a necessidade
de mudança e a competitividade são uma constante,
potenciando assim a progressão na carreira ou a sua
empregabilidade.
O Projeto Rosa dos Ventos tem por lema: Orientar,
Descobrir, Progredir e Alcançar. Num período de 24 meses,
serão desenvolvidas Unidades de Formação de Curta
Duração, recorrendo a técnicas inovadoras, com a
finalidade de dotar os/as ativos/as empregados/as em risco
de desemprego, e/ou desempregados/as, de competências
necessárias a uma qualificação efetiva, que promova a
melhoria da empregabilidade e que responda às
necessidades das empresas.
A operação com a designação de " QualificaXira2020"
destina-se a qualificar e reciclar ativos no concelho de Vila
Franca de Xira, com competências profissionais de
desempenho nas áreas de atendimento, línguas
estrangeiras, higiene alimentar e S. Trabalho no setor da
restauração, assim como qualificar com competências
pessoais e profissionais ativos empreendedores com o
objetivo da criação de novas empresas no concelho de Vila
Franca de Xira.
O presente projeto assenta num modelo integrado de
desenvolvimento de competências, pessoais e técnicas, de
natureza transversal a vários setores estratégicos dos
domínios da EREIL, tendo em vista aumentar a
empregabilidade e a adaptabilidade da população ativa
empregada e desempregada, recorrendo à formação como
estratégia de aquisição, atualização, reciclagem e
certificação de competências, requeridas no mercado de
trabalho.
A DYNAMIC PARTNER pretende que o projeto contribua
ativamente para o desenvolvimento das Soft Skills e Hard
Skills, através de formação na área 345-Gestão e
Administração. Estas competências, são atualmente factorchave para a garantir a empregabilidade dos empregados,
em processo de mudança organizacional e/ou processos de
reestruturação, bem como potenciar o regresso ao
mercado de trabalho dos desempregados, através do
reforço das qualificaçõe
A EPHTL foi criada com o objetivo de formar técnicos
qualificados para as empresas da região. Atua na área da
formação e tem já um know-how, adquirido por via de
vários projetos desenvolvidos nesta área, com excelentes
resultados executados, tendo assim reunidas todas as
condições para a implementação deste projeto, que vai ao
encontro dos objetivos centrais do programa,
respondendo, simultaneamente, às necessidades do seu
público-alvo.
A ENB é a entidade pedagógica dos cerca de 30 mil
bombeiros portugueses. Sem formação não existe a
qualificação de quem presta socorro às populações. Desde
2000, a ENB tem candidaturas aprovadas que permitiram
aos bombeiros o acesso a um volume de formação não
alcançável de nenhuma outra forma. Os fundos
comunitários suportam em média 70% da atividade
formativa da ENB. É clara a importância do financiamento
comunitário na operação em causa.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

80 651,23

182 160,02

365 025,59

233 561,26

191 701,24

305 473,00

62 490,00

133 400,00

499 715,95

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000220

LISBOA-05-3524-FSE000221

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000222

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000223

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000224

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000226

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000227

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000228

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000229

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

05

05

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

08.05

A Sicó Formação tem vindo nos últimos 28 anos, a
trabalhar com vista ao cumprimento da sua missão de
qualificar os recursos humanos onde intervém e contribuir
Formação de ativos para a empregabilidade - para o crescimento socioeconómico da mesma. Esta
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE ENSINO
Formação
modular
para
empregados
e experiência proporcionou-lhe um extenso know-how e uma
empresários à mudança
PROFISSIONAL S.A.
desempregados
rede de parceiros que lhe permitem a elaboração de um
plano de formação cujos benefícios serão seguramente
sentidos não só pelos beneficiários como por toda a região
de Lisboa.

124 370,82

08.05

A Euroconsult pretende potenciar a empregabilidade da
população ativa, nomeadamente dos/as desempregados/as
que se encontram mais próximos do reingresso no
Formação de ativos para a empregabilidade - mercado de trabalho e dos/as empregados/as que se
DE
Formação
modular
para
empregados
e encontram em risco de desemprego, através do aumento
desempregados
da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das
competências requeridas pelo mercado de trabalho. O
projeto envolve um volume de formação de 24.375 horas,
abrangendo 885 formandos/as.

155 892,54

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos EUROCONSULT
CONSULTORES
empresários à mudança
ENGENHARIA E GESTÃO LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CONSULSET
empresários à mudança
MARKETING, S.A.

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

ANECRA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
EMPRESAS DO COMÉRCIO E DA REPARAÇÃO Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
AUTOMÓVEL
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
INDICE ICT & MANAGEMENT LDA
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SIGNIFICADO - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
INFORMÁTICA, LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos MAGENSINUS - EMPRESA PROMOTORA DE
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
SERVIÇOS DE ENSINO, S.A.
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos MUTAÇÃO - CONSULTORIA, ESTUDOS E
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
SERVIÇOS DE FORMAÇÃO, LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos YOURIT ACADEMY - FORMAÇÃO E SISTEMAS
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
DE INFORMAÇÃO, LDA
desempregados

194/698

CONSULTADORIA

E

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

O projeto é destinado a empregados e desempregados
para formação profissional, com o intuito de contribuir
para
o
desenvolvimento
de
competências
e
conhecimentos, potenciando uma oferta formativa
ajustada às necessidades do capital humano, melhorando o
nível de conhecimentos e a empregabilidade e manutenção
de empregos.
A ANECRA com a candidatura procura oferecer um plano
formativo diversificado, que dê resposta às necessidades
dos profissionais do Sector. O actual projecto é composto
por diversos módulos de formação ajustados aos activos
empregados e desempregados permitindo completar os
seus percursos formativos e elevar as suas qualificações
bem como possibilitar a sua adaptação a um mercado de
trabalho exigente e em constante evolução tecnológica.
A qualificação dos recursos humanos afigura-se como um
poderoso instrumento de competitividade dos territórios,
pela via da fixação de talentos especialmente onde
emprego
precário
constitui
um
entrave
ao
desenvolvimento socioeconómico.
Para a região de Lisboa propõe-se um plano de formação
que permita responder aos desafios da inovação e
diferenciação com foco nos sectores do turismo e
hospitalidade, serviços avançados das empresas e
mobilidade
A 2ª candidatura da Significado à Formação Modular da
região de Lisboa cruza a Especialização Inteligente de
Lisboa 2014-2020, o Sistema de Identificação e Antecipação
de Necessidades de Qualificações e as Áreas prioritárias de
formação profissional 2018-2019 do IEFP. A candidatura é
destinada a empregados e desempregados visando a
inserção e progressão profissional e a criação de novos
empregos.
O Plano de Formação da Magensinus tem como objetivo
responder de forma estruturada e programada às
necessidades de formação da região de Lisboa, abrangendo
áreas temáticas prioritárias, direcionadas para um públicoalvo interessado em adquirir competências profissionais
mais qualificantes e decisivas face a um mercado de
trabalho cada vez mais exigente. Esta intervenção
formativa assenta numa estratégia de atuação preventiva e
pró-ativa.
Potenciar
a
empregabilidade,a
valorização
profissional,responder a necessidades de qualificação,
promovendo a formação contínua dos ativos empregados e
desempregados,incentivar a formação ao longo da vida,a
necessidade de qualificações profissionais orientada para
aquisição de competências gerando uma maior qualidade
de
vida
nos
concelhos
onde
decorrerá
a
formação,fomentando o nosso papel de agente promotor
de Empregabilidade na Região de Lisboa
Operação a desenvolver em 8 Concelhos da RL, com o
apoio do Lisb@a 2020, permitirá aumentar a
adaptabilidade à mudança dos adultos por via do
desenvolvimento das suas competências, em 2 áreas
prioritárias constantes da EREIL, abrangendo 3.660
formandos/as.
A YourIT Academy garante metas realização e resultados90% certificação, considerando o seu histórico, recursos
afetos, sistema de informação e de gestão (certificado ISO
9001 e NP4512).

137 544,22

110 630,00

100 889,06

500 000,00

78 331,34

236 317,62

200 637,64
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000230

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000231

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000232

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000233

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000234

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000235

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000236

LISBOA-05-3524-FSE000237

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
Operação a desenvolver em 9 Concelhos de Lisboa, com o
apoio do Lisb@a 2020, permitirá aumentar a
adaptabilidade à mudança dos adultos por via do
desenvolvimento das suas competências, em 2 áreas
prioritárias constantes da EREIL, abrangendo 3.940
formandos/as.
A FPHT garante metas realização e resultados- 90%
certificação, considerando o seu histórico, recursos afetos,
sistema de informação e de gestão (certificado ISO 9001 e
NP4512).
Operação a desenvolver em 12 Concelhos da RL, com o
apoio do Lisb@a 2020, permitirá aumentar a
adaptabilidade à mudança dos adultos por via do
desenvolvimento das suas competências, em 8 áreas
prioritárias constantes da EREIL, abrangendo 3.940
formandos/as.
A GTI III Portugal garante metas realização e resultados90% certificação, considerando o seu histórico, recursos
afetos, sistema de informação e de gestão (certificado ISO
9001 e NP4512)
Operação a desenvolver em 8 Concelhos da RL, com o
apoio do Lisb@a 2020, permitirá aumentar a
adaptabilidade à mudança dos adultos por via do
desenvolvimento das suas competências, em 2 áreas
prioritárias constantes da EREIL, abrangendo 3.920
formandos/as.
A GTI VCFORM garante metas realização e resultados- 90%
certificação, considerando o seu histórico, recursos afetos,
sistema de informação e de gestão (certificado ISO 9001 e
NP4512).
Projeto de formação modular certificada em áreas
estratégicas do tecido socioeconómico da região Lisboa,
dirigida a ativos empregados e desempregados. Projeto
focado na qualificação profissional de ativos, na
manutenção do seu nível de emprego (empregados), no
fomento de um regresso mais célere e sustentado ao
trabalho (desempregados), via desenvolvimento/reforço
das competências técnicas, relacionais e sociais requeridas
pelo mercado de trabalh
Os cursos de formação modular, de curta duração,
pertencentes ao CNQ, destinam-se a profissionais do setor
da reparação automóvel. A frequência destes cursos
permite a atualização/consolidação de competências
técnicas, com vista a uma melhor adaptação às mudanças
tecnológicas e organizacionais do sector, potenciando a
criação e manutenção do emprego, visando a melhoria da
empregabilidade, da produtividade e da competitividade
das empresas.
Com este projeto formativo pretendemos promover a
reinserção de adultos que se encontram em situação de
vulnerabilidade profissional, pessoal e social, por se
encontrarem inadaptadas às tarefas profissionais que
desempenham. Pretendemos desenvolver um projeto
formativo inovador em função das necessidades formativas
deste público-alvo, contribuindo para desenvolvimento
socioeconómico da AML, potenciando a reintegração no
mercado de trabalho de DL

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos F.P.H.T- FORMAÇÃO PROFISSIONAL
empresários à mudança
HOTELARIA E TURISMO, LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos GTI
III
PORTUGAL
empresários à mudança
PROFISSIONAL, LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos GTI VCFORM - FORMAÇÃO E CONSULTORIA
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
DE GESTAO, LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
EMPRESARIOS
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
PLANETA INFORMÁTICO LDA
empresários à mudança

08.05

Na presente operação, o projeto formativo apresentado
pela INETESE encontra-se organizado em 31 percursos
formativos, dos quais 27 são compostos por 4 UFCD´S, nível
Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
4 do QNQ e 4 percursos são compostos por 3 UFCDs, nível
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
FORMAÇÃO
2 e 4, com a duração de 25 horas, realizadas de acordo com
desempregados
os referenciais previstos no CNQ. Com este projeto, a
INETESE propõe-se desenvolver 120 Ações de FMC’s, num
total de 2.160 formandos/as, realizando um VF de 54.000h.

322 604,85

08.05

Sendo a ANO uma entidade que representa um sector de
atividade específico, a formação profissional que dinamiza
é muito orientada pelas necessidades e desafios
Formação de ativos para a empregabilidade - estratégicos do sector, em geral, e dos seus associados, em
Formação
modular
para
empregados
e particular. Para a ANO a formação profissional é uma
desempregados
ferramenta indispensável ao cumprimento das suas
responsabilidades em matéria de suporte técnico, no
domínio da óptica ocular VIDE PONTOS 1e 2 da MEMORIA
DESCRITIVA CANDIDATUR

180 079,57

05

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

-

FORMAÇÃO

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS OPTICOS
empresários à mudança

195/698

DE

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

158 534,32

260 905,52

123 108,51

71 725,50

103 852,21

500 000,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000239

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000240

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000241

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000242

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000243

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000244

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000245

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000246

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000247

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

05

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

08.05

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos EDICAD - COMPUTAÇÃO
empresários à mudança
IMAGEM LDA

GRAFICA

Nome da Operação | Operation Name

O projecto insere-se na estratégica nacional de dotar os
Portugueses de mais qualificações (ou requalificações),
prevendo a realização de formação organizada em UFCD
Formação de ativos para a empregabilidade E
que permitam a frequência de percursos flexíveis de
Formação
modular
para
empregados
e
qualificação no âmbito do CNQ. Pretende-se com o mesmo
desempregados
a promoção da qualificação de 900 pessoas (empregadas e
desempregadas) em 12 referenciais considerados de
prioridade "Alta" na área metropolitana de Lisboa.

O projecto oferece o desafio do prazer da aprendizagem
contínua àqueles que não a conhecem, oferece a
possibilidade de melhorarem as suas competências aos que
Formação de ativos para a empregabilidade - desenvolvem actividade profissional, muitas vezes fazendo
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos PRIMEATLANTIC - INVESTIMENTOS E
Formação
modular
para
empregados
e luz nas dúvidas da profissão e afastando-as, e aos que
empresários à mudança
GESTÃO LDA
desempregados
lidam com o drama sócio-económico do desemprego querlhes abrir uma luz de esperança proporcionando-lhes
frequência de percursos formativos em áreas profissionais
prioritárias.
Este projeto de formação a realizar na área metropolitana
de Lisboa durante 24 meses está organizado em 10 áreas
de formação num total de 6.000 horas de formação a
ministrar, dirigidas a um total de 3.000 formandos, dos
Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos TALENTUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
quais 2.200 empregados (73,3%) e 800 desempregados.
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
FORMADORES E TÉCNICOS DE FORMAÇÃO
desempregados
A formação é constituída por um total de 200 Unidades de
Formação de Curta Duração, das quais 160 de 25 h e 40 de
50h, totalizando 90.000 horas de volume de formação.

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos PROEFA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
VERTIRIVA, LDA
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos DOMÍNIO
VIVO
empresários à mudança
CONSULTORIA, LDA

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

-

FORMAÇÃO

05

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSO
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
ALEMÃ
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
EDKID - OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES LDA Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
desempregados

05

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
MULTICOMPETÊNCIAS, LDA
empresários à mudança

196/698

O projeto será realizado em 5 concelhos da área
metropolitana de Lisboa (Lisboa, Loures, Odivelas, Mafra e
Vila Franca de Xira), totalizando 3.000 horas de formação
ministrada, na qual participaram 1.800 formandos, 1.320
empregados (73,33%) e 480 desempregados, e um volume
de formação de 45.000 horas. A formação será realizada
nas áreas 213, 341, 481, 762, 811 e 812, prevendo-se a
realização de 120 UFCDs no período de 24 meses.
O projeto incide em áreas que, face às necessidades
regionais e locais, são estruturantes e contribuem para a
adaptabilidade dos ativos, ajustadas ao seu perfil e
necessidades.
A formação será desenvolvida em estreita articulação com
as entidades empregadoras, estimulando a adequação da
formação às necessidades do tecido empresarial.
Também a articulação com os CQ contribuirá para o reforço
das qualificações destes ativos.

O projeto incide em áreas que, face às necessidades
regionais e locais, são estruturantes e contribuem para a
adaptabilidade dos ativos, ajustadas ao seu perfil e
necessidades.
Formação de ativos para a empregabilidade E
A formação será desenvolvida em estreita articulação com
Formação
modular
para
empregados
e
as entidades empregadoras, estimulando a adequação da
desempregados
formação às necessidades do tecido empresarial.
Também a articulação com os CQ contribuirá para o reforço
das qualificações destes ativos.

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Resumo | Summary

A CCILA é uma associação de empresas (1036 sócios), sem
fins lucrativos e de utilidade pública. Tendo como
fundamento os objetivos da sua atividade e um diagnóstico
de necessidades, propõe um plano de FM para empregados
e desempregados com 202 ações de formação que se
baseiam em 189 UFCDs de 22 perfis profissionais, num
total de 6 375h de formação e que contarão com a
participação de 4 040 formandos, com um custo financeiro
total de 674 635,70€.
Operação dirigida a 1.080 pessoas (empregadas e
desempregadas) em 9 referenciais considerados de
prioridade “Alta” e "Média" na Área Metropolitana de
Lisboa.

A Multicompetência através do desenvolvimento desta
Operação contribuirá de forma eficaz para a Qualificação,
Formação e Empregabilidade dos participantes. O objetivo
Formação de ativos para a empregabilidade principal desta operação será potenciar a empregabilidade
Formação
modular
para
empregados
e
da população ativa (com especial enfoque nos empregados
desempregados
em risco de perda de emprego), através do aumento da sua
adaptabilidade por via do desenvolvimento das
competências requeridas pelo mercado de trabalho.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

142 521,36

287 323,39

624 501,63

268 230,00

344 970,88

391 630,08

674 635,70

171 122,40

397 379,25

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000248

LISBOA-05-3524-FSE000249

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000250

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000251

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000252

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000253

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000254

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000255

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000256

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

05

05

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

08.05

08.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Todo o cidadão tem direito à formação ao longo da vida. O
mundo em constante mudança implica uma constante
adaptação. Este projeto tem como objetivo assegurar uma
Formação de ativos para a empregabilidade melhor difusão de saberes e aumentar a igualdade de
Formação
modular
para
empregados
e
oportunidades entre os cidadãos ativos. É muito
desempregados
importante que os novos conhecimentos e as capacidades
profissionais, necessárias para garantir a cada um sucesso e
adaptação à mudança, sejam adquiridos ao longo da vida.

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
EDUCATA INFORMÁTICA LDA
empresários à mudança

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
TEAMGUARANTEED - UNIPESSOAL LDA
empresários à mudança

Metodologias
de
diagnóstico,
implementação,
acompanhamento, avaliação e inclusão de novos conceitos
na esfera empresarial e comunidade e interação bottomup. Incutir a persecução das políticas de IG e IO na gestão e
Formação de ativos para a empregabilidade desenvolvimento económico e territorial, adaptação a
Formação
modular
para
empregados
e
conceitos e políticas de gestão modernos, trabalhar a
desempregados
comunidade empresarial para a alteração de mentalidades
de gestão e adaptação às metas e políticas públicas 20142020.

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
RFACONSULTING, UNIPESSOAL LDA
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos INFORPREPARAÇÃO
FORMAÇÃO
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
IPME - INSTITUTO PME FORMAÇÃO, LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos GABINAE - GABINETE
empresários à mudança
EMPRESARIO LDA

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

EDUGEP - CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
E GESTÃO DE PROJECTOS DE NATUREZA Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
EDUCACIONAL, SOCIAL E CULTURAL LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
desempregados

197/698

DE

Resumo | Summary

APOIO AO

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

É imperioso reforçar políticas e estratégias que permitam a
afirmação e desenvolvimento profissional das pessoas.
Formação modular para empregados e desempregados irá
potenciar a reciclagem de conhecimentos e a
empregabilidade dos formandos e principalmente,
contribuir para uma menor assimetria de conhecimentos
entre pessoas. O conhecimento irá permitir que Portugal
convirja na direção dos países mais desenvolvidos.
A Estratégia Lisboa 2020, consubstancia a Estratégia de
Especialização Inteligente da Região de Lisboa (RIS 3) para
melhorar, qualitativamente e quantitativamente, a
empregabilidade. Este projeto quer contribuir para tal, pois
apresenta proposta formativa, compaginada com essa
estratégia, que contempla a melhoria das competências
técnicas e funcionais nas profissões ligadas a cada área de
formação priorizada na mesma.
O IPME atua há 25 anos nos domínios da formação e
consultoria para empresas/empreendedores, ativos e
desempregados, PME’s, aplicando múltiplos instrumentos e
em diferentes grupos/agentes. Este projeto responde às
exigências do mercado de Lisboa, diagnosticadas na rede
de parceiros do IPME (CQ, GIPs, Assoc) e demais
diagnósticos efetuados, criando percursos formativos que
reforcem as competências dos ativos e/ou a sua
reconversão profissional.
Este projeto possui elevada relevância p a região, visto q as
áreas propostas foram estruturadas d acordo c/ o
Diagnóstico junto dos Parceiros, as Prioridades d RIS3 e
IEFP. Procura aumentar as qualificações dos Empregados e
Desempregados, pela frequência d UFCD/percursos, em 5
áreas estratégicas, n perspetiva d percurso qualificante e
contribuindo p a manutenção d empregabilidade dos casos
em risco, ou (re)integração profissional dos Desemp.
Este projeto tem como objetivo aumentar competências e
níveis de qualificação dos ativos, através da participação
em percursos de formação modular, com especial atenção
nos ativos empregados que estão numa situação de risco
de perda do emprego, contribuindo assim para a
manutenção do seu nível de emprego. Procura ainda apoiar
o reingresso ao mercado de trabalho dos ativos
desempregados através do reforço das suas qualificações
profissionais.
O objetivo geral deste Projeto da EDUGEP é dar
continuidade à sua intervenção formativa em 5 áreas de
formação estratégicas (341, 342, 345, 481 e 811) para os
concelhos de Almada e Setúbal, de modo a colmatar a atual
falta de competências em TIC e o défice de quadros
intermédios especializados nos Setores do Comércio,
Hotelaria, Restauração, Turismo e na Indústria bem como
na criação de novos empregos qualificados.
Contribuir para a elevação e reforço das competências da
população empregada e desempregada na região LVT,
através do desenvolvimento de um conjunto perfis
formativos de curta duração de N4, nas áreas de formação
e temáticas identificadas como prioritárias e estratégicas
no RIS 3 Lisboa e pelo IEFP, e assim adequadas às
necessidades dos agentes económicos e do mercado de
trabalho locais, e geradoras de novos empregos.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

496 798,64

135 700,00

317 722,21

466 539,20

263 152,21

415 914,66

151 200,00

360 410,20

336 962,81

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000258

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000259

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000260

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000262

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000263

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000264

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000265

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000266

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000267

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000268

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000269

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
O projeto vem ao encontro das necessidades, contribuindo
para colmatar as grandes assimetrias apresentadas na
estrutura de RH da região. É premente facultar à sociedade
o espírito de formação ao longo da vida, assegurando a
integração plena dos ativos, ao nível de competências que
permitam melhorar o desempenho das suas funções e,
aumentar a qualidade de como se trabalha e comunica com
os mercados através de inovação e diferenciação.
A Operação potencia a empregabilidade da população
ativa, desenvolvendo um alargamento da base formativa
certificada em áreas prioritárias. É uma oportunidade de
educação e qualificação de adultos, desenhada em torno
de ideais de empregabilidade, adaptabilidade, inovação e
progressão profissional/salarial, com vista a aumentar
competências e qualificações de 1440 adultos, mantendo o
nível de emprego e reduzindo o risco de desemprego.
A aferição das necessidades derivou do cruzamento das
informações recolhidas através dos CQEPs, da ANQEP, do
RIS3 Lisboa, do IEFP e do tecido empresarial. Tratando-se
de uma candidatura que pretende dar continuidade ao
projeto LISBOA-05-3524-FSE-000147, o objetivo é
continuar a reforçar a qualificação dos ativos contribuindo
para o desenvolvimento de competências críticas à
modernização económica nas áreas 341, 345 e 481
A Operação potencia a empregabilidade da população
ativa, desenvolvendo um alargamento da base formativa
certificada em áreas prioritárias. É uma oportunidade de
educação e qualificação de adultos, desenhada em torno
de ideais de empregabilidade, adaptabilidade, inovação e
progressão profissional/salarial, com vista a aumentar
competências e qualificações de 870 adultos, mantendo o
nível de emprego e reduzindo o risco de desemprego.
A Operação potencia a empregabilidade da população
ativa, desenvolvendo um alargamento da base formativa
certificada em áreas prioritárias. É uma oportunidade de
educação e qualificação de adultos, desenhada em torno
de ideais de empregabilidade, adaptabilidade, inovação e
progressão profissional/salarial, com vista a aumentar
competências e qualificações de 990 adultos, mantendo o
nível de emprego e reduzindo o risco de desemprego.
A presente candidatura, à tipologia de Formação Modular
para Empregados e Desempregados, desenvolve-se numa
proposta de quatro abrangências formativas com
correspondência a perfis profissionais na área
administrativa que potencializem as competências técnicas
e pessoais, com vista a manutenção ou ainda a obtenção
de um emprego.
Esta operação prevê a aposta em dinâmicas formativas que
conduzirão ao aumento das competências e qualificações
dos ativos, habilitando-os com ferramentas eficazes para o
contacto com o mercado de trabalho, promovendo a sua
inserção e progressão profissional. Prevê igualmente a
empregabilidade dos ativos através da sua adequação às
atuais necessidades do mercado, o relacionamento
interpessoal, as dinâmicas sociais e a igualdade no
trabalho.
Através da presente operação propõe-se a realização de
percursos formativos integrados (constituídos por UFCD)
que permitirão (re)qualificar a população ativa,
prioritariamente, em contextos de mudança organizacional
e processos de restruturação, com vista a aumentar a sua
empregabilidade e os seus níveis de qualificação, através da
sua preparação para o desempenho de funções mais
ajustadas ao mercado de trabalho da Área Metropolitana
de Lisboa.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

SOFATI-SOCIEDADE DE FORMAÇÃO E Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
APLICAÇÕES TECNICAS DE INFORMATICA Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ETPM - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DE
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
MAFRA, S.A.
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
PROGRESSO - FORMAÇÃO E SERVIÇOS, LDA. Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
COLÉGIO SANTO ANDRÉ, S.A.
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
COLÉGIO MIRAMAR S.A.
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
LISBOA - APCL
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
AHPTUS - CONSULTORIA E FORMAÇÃO LDA Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
DEFT PORTUGAL LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CONCLUSÃO - ESTUDOS E FORMAÇÃO LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade - Promoção da qualificação de 1.800 pessoas (empregadas e
Formação
modular
para
empregados
e desempregadas) em 14 referenciais considerados de
desempregados
prioridade "Alta" na área metropolitana de Lisboa.

252 640,00

A Operação potencia a empregabilidade da população
ativa, desenvolvendo um alargamento da base formativa
certificada em áreas prioritárias. É uma oportunidade de
Formação de ativos para a empregabilidade educação e qualificação de adultos, desenhada em torno
Formação
modular
para
empregados
e
de ideais de empregabilidade, adaptabilidade, inovação e
desempregados
progressão profissional/salarial, com vista a aumentar
competências e qualificações de 810 adultos, mantendo o
nível de emprego e reduzindo o risco de desemprego.

164 671,80

171 122,40

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
COLÉGIO ORIENTE, S.A.
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade - Promoção da qualificação de 1.080 pessoas (empregadas e
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos JOVENS
ASSOCIADOS
PARA
O
Formação
modular
para
empregados
e desempregadas) em 7 referenciais considerados de
empresários à mudança
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO
desempregados
prioridade "Alta" na área metropolitana de Lisboa.

198/698

94 545,00

290 682,00

353 136,01

174 457,20

194 028,00

94 307,22

92 572,49

146 995,98

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000270

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000272

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000273

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000274

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000275

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000276

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000277

LISBOA-05-3524-FSE000278

LISBOA-05-3524-FSE000279

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

05

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

08.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos NOVOTECNA-ASSOCIAÇÃO
PARA
empresários à mudança
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A Novotecna, enquanto responsável da Escola Tecnológica,
tem como objetivo, melhorar a qualificação da R. H. através
de uma progressiva articulação das políticas de educação e
Formação de ativos para a empregabilidade O
de formação, com a necessidade do tecido empresarial.
Formação
modular
para
empregados
e
Num contexto de “mais e melhor educação para todos”, a
desempregados
intervenção da Novotecna, no âmbito desta operação, tem
como prioridade a formação que visa atualizar défices de
qualificação dos empregados e desempregados.
O objetivo do projeto é o desenvolvimento de ações de
formação modular certificada destinada a empregados/
desempregados que necessitem de reforçar as suas
competências para se adaptarem ao mercado de trabalho.
Selecionamos referenciais que apresentam perspetivas de
criação de emprego, nomeadamente, a área do comércio,
metalurgia e metalomecânica, eletrónica e automação,
gestão e serviços de transporte.
A Operação potencia a empregabilidade dos ativos
associados da AECC realizando ações de formação
certificadas em CNAEF prioritárias RIS3 Lisboa. É uma
oportunidade de qualificação de adultos, criada em torno
de objetivos de empregabilidade, adaptabilidade,
certificação, inovação e progressão profissional/salarial,
com vista a aumentar competências e qualificações de 464
adultos, mantendo o nível de emprego e respondendo aos
desafios societais.
O projeto visa potenciar a empregabilidade da população
ativa (empregados, desempregados e em risco de
desemprego), através do aumento da sua adaptabilidade
por via do desenvolvimento de competências requeridas
pelo mercado de trabalho, nomeadamente através da
realização de percursos de FMC, tendo por base os
domínios prioritários da estratégia de especialização
inteligente da região de Lisboa e as AEF prioritárias,
identificadas pelo IEFP.
Pretende-se aliar a resposta às necessidades formativas das
empresas nossas associadas, à certificação das
competências e elevação dos níveis de qualificação, indo ao
encontro da necessidade de Especialização Inteligente da
região. Pretendemos possibilitar aos formandos uma
progressão profissional, através a frequência de Formações
Modulares no âmbito das suas atividades profissionais e
das lacunas identificadas (RIS3 Lisboa).
O projecto incidirá em Lisboa, Amadora, Vila Franca de Xira
e Barreiro, onde se situam nas suas proximidades os
Centros Qualifica. Segundo as temáticas prioritárias da
EREIL, apostaremos em perfis profissionais, indutores de
uma qualificação profissional na área das TIC. Inovaremos
com os projectos “Linkmim” e com o GARIF – Gabinete de
apoio à (Re)inserção, valorizando a competitividade do
sector das tecnologias da comunicação e informação.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

233 059,80

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos NAVEGADORES
CONSULTORES
empresários à mudança
CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos AECC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
CONCELHO DE CASCAIS
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

ASSOCIAÇÃO
PARA
FORMAÇÃO Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
MONTIJO
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos AEMIREP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
MIGRANTES E REFUGIADOS DE PORTUGAL
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos MEDIÁTICA,
TECNOLOGIAS
empresários à mudança
EDUCAÇÃO, LDA

08.05

O investimento no reforço das competências dos ativos
habilita-os a acompanhar a evolução das tecnologias,
Formação de ativos para a empregabilidade - mercados, gestão e organização do trabalho, potenciando a
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DOS CONCELHOS
Formação
modular
para
empregados
e sua adaptabilidade, competitividade e empregabilidade,
empresários à mudança
DE OEIRAS E AMADORA
desempregados
sendo este o objetivo da operação. São desenvolvidas 1800
horas, 6 áreas de formação prioritárias, agindo pela IG e IO,
em prol dos desafios societais e do crescimento económico.

191 360,00

08.05

Face aos desafios das qualificações e competências, iremos
atuar sobre os empregados em risco de desemprego,
desenvolvendo as competências necessárias para a
Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos COMPANHIA PRÓPRIA - FORMAÇÃO E
manutenção da empregabilidade.
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
CONSULTORIA, LDA
Criaremos uma rede de entidades, com empresas,
desempregados
organizações e economia social por forma a desenvolver as
FMCs como suporte aos processos de mudança
organizacional e competitividade das empresas

402 517,35

08.05

A LUMO pretende promover o presente projeto formativo
na região de LISBOA nas áreas 342 e 345, importantes para
o desenvolvimento das organizações e crescimento
Formação de ativos para a empregabilidade socioeconómico da região. Através da adoção de
Formação
modular
para
empregados
e
metodologias inovadoras de intervenção, a LUMO pretende
desempregados
dotar os empregados e desempregados de competências
que lhes permitam, respetivamente, permanecer no seu
emprego ou reingressar o mercado de trabalho.

202 731,00

05

05

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

50,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

PARA

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
LUMO CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA
empresários à mudança

199/698

-

A

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

153 341,20

106 669,12

345 642,75

227 316,99

497 224,02

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000280

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000281

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000282

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000283

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000285

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000287

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000288

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000289

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000290

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
A CONPRO (33 anos de atividade) pretende com este
projeto de formação destinado a Ativos Empregados (em
risco de perda de emprego) responder às atuais
necessidades de qualificação (em contextos de mudança
organizacional, processos de restruturação e emergência
de novas qualificações) com vista a aumentar as suas
competências/níveis de qualificação, contribuindo para a
manutenção do seu nível de emprego e/ou a progressão
no mercado de trabalho.
Pretendemos com a presente operação, promover a
empregabilidade da população ativa, designadamente dos
empregados (incluindo aqueles que se encontram em risco
de perda de emprego) e desempregados, através do
aumento da sua adaptabilidade por via do
desenvolvimento das competências requeridas pelo
mercado de trabalho. Privilegiaremos metodologias
inovadoras e, simultaneamente, contribuiremos para o
progresso socioeconómico da região de Lisboa.

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CON.PRO-CONSULTORIA E PROJECTOS LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
EVOLUIR, LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

08.05

Pretende-se aliar a resposta às necessidades formativas das
empresas
nossas
associadas,à
certificação
das
competências e elevação dos níveis de qualificação, indo ao
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
encontro da necessidade de Especialização Inteligente da
REGIONAL DO ALENTEJO E SETÚBAL - Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
Região.Pretendemos possibilitar aos formandos uma
ADRALSET
desempregados
progressão profissional, através a frequência de Formações
Modulares no âmbito das suas atividades profissionais e
das lacunas identificadas (RIS3 Lisboa) no distrito de Setúba

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos AULA DE COMERCIO-ESTUDOS TECNICOS E
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
PROFISSIONAIS LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

PARTNER-HOTEL
FORMAÇÃO, Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CONSULTORIA E PROJECTOS PARA SERVIÇOS Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
HOTELEIROS LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos OESTECONSULT
empresários à mudança
GESTÃO LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
AEDL - ACTIVIDADES EDUCATIVAS LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos INSTITUTO DE FORMAÇÃO
empresários à mudança
GUIMARÃES, LDA

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos TELHEIRO & GONÇALVES - SOLUÇÕES
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
FINANCEIRAS E CONTABILIDADE LDA
desempregados

200/698

-

CONSULTADORIA

DE

LEOPOLDO

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

A candidatura da Aula de Comércio funda-se nas
necessidades da economia e mercado de trabalho e na
experiência de 30 anos de ensino. A formação centra-se nas
áreas:214/341-Design,345–Gestão e Administração,481Ciências Informáticas, 811-Hotelaria-Restauração e
812–Turismo e Lazer. A execução física será realizada em
parceria com empresas, associações e outras instituições,
visando dotar os formandos de competências que
potenciem a empregabilidad
A PH é uma entidade com grande envolvimento na região
onde está inserida, tem parcerias com as entidades
empregadoras da região e realizou um DNF junto destas e
dos adultos do Centro Qualifica PH Corroios. Com esta
operação pretendemos contribuir para a sustentabilidade e
a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral. A
ações foram seleccionados de acordo com os Dominíos
Prioritários da Estratégia de Especialização Inteligente RIS3 Lisbo
Com o objectivo de poder vir a contribuir para o
desenvolvimento de setores de atividade ou áreas de
qualificação considerados estratégicos no plano
socioeconómico da região e perante pressupostos de
enquadramento desafiantes, no contexto actual, a
OESTECONSULT, Lda. delineou esta operação formativa,
definindo uma estratégia de actuação operacional que tem
por base “trabalhar o indivíduo de forma integral”
A operação pretende fomentar através de ações de
formação profissional, em áreas identificadas como
prioritárias/estratégicas no plano socioeconómico regional,
competências pessoais e profissionais dos ativos
empregados e desempregados. Respondendo assim à
necessidade de aumentar a empregabilidade dos ativos e
ao reforço da qualificação profissional, contribuímos para
os objetivos definidos em matéria de emprego e
qualificação da região.
O projeto privilegia respostas de proximidade inseridas no
contexto nacional mas com incidência regional,
trabalhando em rede, aproximando as qualificações
existentes das exigidas, contribuindo para diminuir o
desemprego, discriminação e exclusão, conferindo
dignidade à actuação na vertente do envelhecimento. São
fatores integrantes: métodos de análise inovadores na
avaliação das necessidades de qualificação, obtenção de
resultados mensuráveis.
Para potenciar a empregabilidade da população ativa na
região de Lisboa, designadamente dos empregados,
incluindo os que se encontram em risco de desemprego,
através do aumento da sua adaptabilidade por via do
desenvolvimento das competências requeridas pelo
mercado de trabalho, a Telheiro & Gonçalves, em sintonia
com os domínios da RIS 3 Lisboa, envolve na Operação 624
formandos e promove 1300 horas de formação, no âmbito
do POR LISBOA 2020.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

499 646,90

468 944,33

255 646,31

161 724,54

374 888,40

478 404,00

57 520,40

74 225,00

131 476,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000291

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000292

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000293

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000294

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000295

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000297

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000298

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000299

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000300

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ALQUIMIA DA COR - PRODUÇÕES DIGITAIS
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
KONKRETS, LDA
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
PROMOÇÂO DE EMPREENDEDORISMO EM Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
PORTUGAL - ADPEP
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
TERRA DA PERFEIÇÃO, LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
PSIPORTO - CENTRO DE PSICOLOGIA LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
EM TRANSPORTES E LOGISTICA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos VERTICA - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

PROFIFORMA-GABINETE
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CONSULTADORIA
E
empresários à mudança
PROFISSIONAL LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos REGIBIO - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA,
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
desempregados

201/698

DE Formação de ativos para a empregabilidade FORMAÇÃO Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Resumo | Summary
Para potenciar a empregabilidade da população ativa na
região de Lisboa, designadamente dos empregados,
incluindo os que se encontram em risco de desemprego,
através do aumento da sua adaptabilidade por via do
desenvolvimento das competências requeridas pelo
mercado de trabalho, a Alquimia da Cor, em sintonia com
os domínios da RIS 3 Lisboa, envolve na Operação 496
formandos e promove 1000 horas de formação, no âmbito
do POR LISBOA 2020.
A presente candidatura tem por base o objetivo estratégico
melhorar a empregabilidade da população ativa e expressa
a aposta da KK na Região AML, valorizando as estratégias
definidas pelos demais agentes pelo desenvolvimento da
região de modo a dar uma resposta às necessidades de
qualificações dos empregados articuladas com as
necessidades
setoriais
e
proporcionando,
aos
desempregados, um regresso célere e sustentado ao
mercado de trabalho.
A operação potencia a empregabilidade dos nossos
associados, desenvolvendo um alargamento da base
formativa certificada em áreas prioritárias - RIS3 Lisboa. É
uma oportunidade de Educação/Qualificação de adultos,
desenhada em torno de ideais de empregabilidade,
adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial,
visando aumentar competências e qualificações de 480
adultos, mantendo o nível de emprego e reduzindo o risco
de desemprego.
O projeto prevê o desenvolvimento de FMC nas áreas
342Marketing
e
Publicidade,481Ciências
Informáticas,811Hotelaria e restauração,812Turismo e
Lazer e 840Serviços de Transporte, que pelo seu elevado
potencial, promovem a empregabilidade, através do
aumento de competências e qualificação, dos ativos
empregados que se encontrem em risco de desemprego, e
dos ativos desempregados que necessitem de melhorar a
sua adaptabilidade ao mercado de trabalho
A PsiPorto® – Soluções de Consultoria e Formação, através
do projeto Performance, pretende aumentar as
competências profissionais e os níveis de qualificação de
empregados e desempregados em Lisboa, com o objetivo
de potenciar um regresso mais sustentado ao mercado de
trabalho.
Pretende ainda aumentar a competitividade das empresas
e de criar uma empregabilidade sustentável, constituindose como um agente ativo nas politicas de formação .
Projeto “Qualificar para Coopetir” contribuirá para o
crescimento inteligente regional no reforço das
Competências dos Empregados, das Qualificações dos
desempregados e incorporação territorial na estratégia de
adaptabilidade dos ativos às necessidades do mercado nos
setores em que a entidade trabalha e identificados na EREIL
(Transportes e Mobilidade, Turismo e Hospitalidade e
Serviços Avançados às Empresas), contribuindo para as
metas do EU202
Com a presente tipologia de operação a Vertica procura
articular as orientações das formações modulares, com as
orientações estratégicas definidas pela Comissão Europeia Europa 2020 e com as necessidades de formação de Lisboa,
no sentido de proporcionar formação que permita à
população ativa mais desfavorecida, a melhoria das suas
qualificações através da aquisição de competências para a
inserção destas populações no mercado de trabalho.
De forma a responder a necessidades de qualificação dos
trabalhadores em contextos e processos de mudança
organizacional e de restruturação, para aumentar as suas
competências e qualificação e, reforçar a qualificação
profissional dos ativos desempregados, potenciando um
regresso mais sustentado ao mercado de trabalho,
desenvolvem-se 1825 horas de formação, em 5 CNAEF,
prioritárias alinhadas estrategicamente com o RIS3 Lisboa.
A REGIBIO apresenta uma candidatura a formação modular
destinada à população ativa empregada, com especial
enfoque nos que estão em risco de perda de emprego, e
aos desempregados, de modo a melhorar as suas
qualificações profissionais, mitigar os baixos níveis de
escolaridade e contribuir para o desenvolvimento dos
setores económicos da região.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

106 414,40

438 639,60

110 015,16

140 959,00

81 900,54

202 236,56

56 897,40

194 170,11

116 452,67

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000301

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000303

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000305

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000307

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000308

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000309

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000311

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000312

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000313

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000314

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
TRAINING PARTNERS, LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ACADEMIA BERNARDO DA COSTA
empresários à mudança
FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
NBACR - ACADEMIA, LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
4EMES - CONSULTORES ASSOCIADOS LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SESC - SOCIEDADE DE ESTUDOS SUPERIORES
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
E CULTURAIS, S.A.
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SINERCONSULT
FORMAÇÃO
empresários à mudança
CONSULTADORIA DE NEGÓCIOS, LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
SIACFOR - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP- Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
CCI)
desempregados

202/698

-

E

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Resumo | Summary
O ISQ é atualmente a maior infraestrutura tecnológica em
Portugal, alia-se às empresas e a cada pessoa na
valorização do seu Capital Humano através de uma
abordagem tecnológica prática em áreas como a Soldadura,
Ensaios ou Eletrónica, construindo o seu plano à medida
das necessidades das empresas e do mercado. Tem por
missão o desenvolvimento e atualização de competências
no domínio da inovação e tecnologia como garantia de
maior empregabilidade
A Operação potencia a empregabilidade da população ativa
e desempregada realizando um conjunto focalizado de
percurso formativos em áreas prioritárias (RIS3) É uma
oportunidade de educação e qualificação de adultos
concebida em torno de ideais de empregabilidade,
adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial,
com vista ao incremento de competências e qualificações
de 1540 adultos, potenciando o nível de emprego na
Região de Lisboa
O projeto da Academia BC contempla formação em áreas
consideradas estratégicas, de referenciais sinalizados como
prioritários por corresponderem às competências
necessárias ao mercado de trabalho na região de Lisboa
para proporcionarem o desenvolvimento de competências
e a qualificação aos ativos empregados e desempregados,
de forma a potenciar os níveis de empregabilidade e a
competitividade empresarial.
Projeto Nicolau Breyner Segunda Versão, é a oportunidade
para cumprir a missão iniciada pelo ator Nicolau Breyner:
qualificar jovens e adultos na área dos audiovisiais e
produção dos media e responder às necessidades
detetadas pela RIS3 LISBOA 2014 – 2020, relativamente à
priorização do domínio “Meios Criativos e Indústrias
Culturais”, “enquanto fator diferenciador e, portanto, de
criação de valor” na Região de Lisboa.
A 4EMES apresenta uma candidatura a formação modular
destinada à população ativa empregada, com especial
enfoque nos que estão em risco de perda de emprego, e
aos desempregados, de modo a melhorar as suas
qualificações profissionais, mitigar os baixos níveis de
escolaridade e contribuir para o desenvolvimento dos
setores económicos da região.
A COFAC apresenta uma candidatura a formação modular
destinada à população ativa empregada, com especial
enfoque nos que estão em risco de perda de emprego, e
aos desempregados, de modo a melhorar as suas
qualificações profissionais, mitigar os baixos níveis de
escolaridade e contribuir para o desenvolvimento dos
setores económicos da região.
A SESC apresenta uma candidatura a formação modular
destinada à população ativa empregada, com especial
enfoque nos que estão em risco de perda de emprego, e
aos desempregados, de modo a melhorar as suas
qualificações profissionais, mitigar os baixos níveis de
escolaridade e contribuir para o desenvolvimento dos
setores económicos da região.
A presente candidatura tem um objecto formar activos em
organizações em processos de reestruturação e ou
reconversão, e preferencialmente em risco de emprego,
respondendo também a necessidades de desempregados.
Este projecto pretende responder também às necessidades
dos activos, com especial preocupação para os que
trabalham em entidades que têm em curso ou vão iniciar
mudanças
organizacionais
e/ou
processos
de
restruturação, na AML de Lisboa.
A Operação potencia a empregabilidade da população ativa
e desempregada realizando um conjunto focalizado de
percurso formativos em áreas prioritárias (RIS3) É uma
oportunidade de educação e qualificação de adultos
concebida em torno de ideais de empregabilidade,
adaptabilidade, inovação e progressão profissional/salarial,
com vista ao incremento de competências e qualificações
de 1540 adultos, potenciando o nível de emprego na
Região de Lisboa
Projeto formativo que pretende contribuir para a
concretização da estratégia subjacente ao POR Lisboa,
estruturado sob a forma de UFCD do CNQ, destinado a
3.000 formandos, dos quais 2.325 são ativos empregados e
675 desempregados, num total de 200 ações, com a
duração de 6175 horas e um volume de formação de
9.2625 horas, em 7 Áreas de Educação e Formação.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

420 714,13

274 177,66

82 033,62

57 905,34

129 158,97

180 051,56

178 808,66

476 618,94

328 124,36

491 827,80

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000315

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000316

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000317

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000318

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000319

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000320

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000321

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000322

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000323

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
O projecto “ Black Plus + Mais Competências 2, Maior
empregabilidade” promovido pela Black Pepper & Basil,
Lda, inserido na RIS3 Lisboa, na área 811 - Hotelaria e
Restauração, visa a Certificação de Profissionais activos e
pro activos mais informados com as competências técnicas
pessoais e profissionais, com a visão clara de que o Turismo
tem um peso estrutural na Economia de Lisboa.
No âmbito deste projeto serão promovidas formações
modulares certificadas em áreas estratégicas, para ativos
empregados e desempregados com vista à qualificação dos
ativos empregados, em contextos de mudança
organizacional e processos de restruturação, de forma a
aumentar as competências e os níveis de qualificação,
contribuindo para a manutenção do seu nível de emprego e
potenciando um regresso mais sustentado ao mercado de
trabalho dos desempr

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
BLACK PEPPER AND BASIL,LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

08.05

Pretendemos
com
este
projeto
promover
a
empregabilidade da população ativa da região de Lisboa,
Formação de ativos para a empregabilidade - designadamente dos empregados e dos desempregados,
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SABER SAÚDE - ENSINO, FORMAÇÃO E
Formação
modular
para
empregados
e através do aumento das suas qualificações e da sua
empresários à mudança
SERVIÇOS LDA
desempregados
adaptabilidade por via do desenvolvimento de
competências requeridas pelo mercado de trabalho, em
áraas estratégicas de desenvolvimento na região de Lisboa.

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos FULCRO-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
GESTÃO LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CONFORTURIS
CONSULTORIA
E
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
FORMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos GLOBALNET
TECNOLOGIAS
empresários à mudança
INFORMAÇÃO LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos C.E.U. - COOPERATIVA
empresários à mudança
UNIVERSITÁRIO, C.R.L.

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGAL Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
GLOBAL XXI - CONSULTORES LDA
empresários à mudança

203/698

DE

DE

ENSINO

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Contribuir para a valorização profissional e escolar, via:
-Personalização do percurso formativo
As Formações Modulares Certificadas permitem o
planeamento personalizado do percurso formativo,
desenvolvendo as competências pessoais, profissionais e
empregabilidade
-Certificação das competências adquiridas
Iremos, em articulação com os CQEP e parceiros, fomentar
a sensibilização para a importância do reconhecimento de
competências adquiridas"
Esta Operação apresenta-se como uma proposta de
desenvolvimento de Formação Modular, em que visamos
contribuir para a elevação dos níveis de qualificação da
população empregada, residente na Região de Lisboa,
através de uma oferta formativa direcionada para as
necessidades do mercado de trabalho. Deste
modo,pretende-se potenciar a manutenção e promoção da
empregabilidade dos formandos, perante contextos de
reestruturação e mudança organizacional
“Qualificação Informática - Formação Prática para o
Mercado de Trabalho”
A GlobalNet vai promover Cursos de INFORMÁTICA p/
Ativos(a) e Desempregados/as.
Pretendemos que os/as Participantes:
•Aprofundem as competências na área das TIC;
• Aumentem o seu nível de empregabilidade e a facilidade
no acesso ao mercado de trabalho.
Formação tecnológica de excelência, com forte
componente prática e adequada às necessidades das
empresas !
Contribuir para a valorização profissional e escolar, via:
-Personalização do percurso formativo
As Formações Modulares Certificadas permitem o
planeamento personalizado do percurso formativo,
desenvolvendo as competências pessoais, profissionais e
empregabilidade
-Certificação das competências adquiridas
Iremos, em articulação com os CQEP e parceiros, fomentar
a sensibilização para a importância do reconhecimento de
competências adquiridas
O Projeto desenvolvido pela Associação da Hotelaria de
Portugal centra a sua ação no futuro dos seus associados,
procurando aumentar a qualidade do emprego. A operação
que tem como principal objetivo fomentar a
empregabilidade, respondendo a necessidades de
qualificações existentes e facilitando a capacidade de
adaptação à mudança dos ativos empregados, permitindo
trabalhar competências que exponenciem a sua
adequabilidade às exigências do setor
O projeto em candidatura consiste na realização de ações
de formação modular certificada que potenciem a
empregabilidade da população ativa, designadamente dos
empregados e desempregados e, incluindo os que se
encontram em risco de desemprego, através do aumento
da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das
competências requeridas pelo mercado de trabalho.

131 424,01

377 292,00

377 378,51

398 207,40

185 550,00

282 530,33

424 026,16

310 094,86

626 377,49

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000324

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000325

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000326

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000327

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000328

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000329

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000330

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000331

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000332

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS LDA Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
HP HEALTH CLUBS, PORTUGAL,S.A.
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
INWEB SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA
empresários à mudança

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos IFH - INSTITUTO DE FORMAÇÃO PARA O
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
DESENVOLVIMENTO HUMANO LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
FROUCO & HENRIQUES ASSOCIADOS LDA
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CONCEPTWIN - WORLD IN NETWORK,
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
UNIPESSOAL LDA
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos C4G - CONSULTING
empresários à mudança
NETWORK, LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CONGREGA, LDA
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
INSTITUTO TÉCNICO DE INOVAÇÃO - ITI, LDA Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
desempregados

204/698

AND

TRAINING

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Formação de ativos para a empregabilidade Formação
modular
para
empregados
e
desempregados

Resumo | Summary
É objetivo desta candidatura promover a qualificação dos
ativos empregados e desempregados da área metropitana
de lisboa, especialmente, nas localidades com maior nº de
parceiros e dessa forma estimular uma cidadania mais
ativa, melhorar os seus níveis de empregabilidade e de
inclusão social e profissional. Apresenta-se um projeto
formativo capaz de responder às necessidades do território
abrangendo um total de 1.020 formandos.
O projeto proposto pelo Holmes Place para a região de
Lisboa propõe a realização de percursos de formação com
base nos referenciais de 2 áreas do CNQ (345 e
729).Pretendemos promover a valorização efetiva dos
ativos empregados prioritariamente em risco de
desemprego e desempregados, promovendo e reforçando
a manutenção dos postos de trabalho, a empregabilidade e
possibilitando o regresso à vida ativa de forma sustentada
e com valor acrescentado.
O projeto “Academia Inweb Lisboa: 2019-2021” é uma
resposta formativa para a necessidade urgente de
desenvolver as competências TIC das populações que
vivem nesta era de profunda transformação digital. A
temática dos cursos está focada nas áreas das TIC,
marketing e gestão, visando preparar os ativos empregados
e desempregados para se adaptarem a esta nova realidade,
através do desenvolvimento das competências requeridas
pelo mercado de trabalho
O projeto do IFH propõe a realização de UFCDs em
referenciais de 5 áreas do CNQ (341, 342, 345, 729 e 812).
Pretendemos promover a valorização efetiva dos ativos
empregados prioritariamente em risco de desemprego e
desempregados, promovendo e reforçando a manutenção
dos postos de trabalho, a empregabilidade e possibilitando
o regresso à vida ativa de forma sustentada e com valor
acrescentado.
Este projeto, pretende colmatar algumas lacunas de
conhecimentos dos candidatos no desenvolvimento da
respetiva atividade profissional. Para o efeito propomo-nos
realizar FMC, integradas no CNQ, através de UFCD's, com as
quais
pretendemos
fomentar
o
aperfeiçoamento/reciclagem de conhecimentos, de ativos
empregados/desempregados que pretendam desenvolver
competências
necessárias
respetivamente
à
manutenção/integração no mercado do trabalho.
Como entidade formadora objetiva elevar a qualificação
dos ativos em formação, promovendo o desenvolvimento e
aquisição de competências. A operação colmata
necessidades de qualificação de ativos empregados e
desempregados, em contextos de mudança organizacional,
com vista a aumentar as competências, contribuindo para a
manutenção e melhoria das competências da população.
A C4G perspetiva o desenvolvimento dos seus clientes
numa ótica integrada. Como entidade formadora objetiva
elevar a qualificação dos ativos em formação, promovendo
o desenvolvimento e aquisição de competências. A
operação colmata necessidades de qualificação de ativos
empregados e desempregados, em contextos de mudança
organizacional, com vista a aumentar as competências,
contribuindo para a manutenção e melhoria das
competências da população.
O projeto da Congrega propõe a realização de UFCDs em
referenciais de 3 áreas do CNQ (345, 729, e 812).
Pretendemos promover a valorização efetiva dos ativos
empregados prioritariamente em risco de desemprego e
desempregados, promovendo e reforçando a manutenção
dos postos de trabalho, a empregabilidade e possibilitando
o regresso à vida ativa de forma sustentada e com valor
acrescentado.
O Projeto ITI_ModularLisboa2020 visa potenciar a melhoria
das qualificações dos ativos, dando continuidade à
materialização de uma cooperação estratégica de longa
data com a APHORT, assente na resposta às necessidades
de capacitação dos ativos empregados em contextos de
mudança organizacional/restruturação, bem como a
qualificação de desempregados, potenciando um regresso
mais sustentado ao mercado de trabalho.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

226 214,00

491 508,00

500 000,00

491 508,00

420 972,55

106 950,00

153 349,20

491 508,00

169 208,12

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3524-FSE000334

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3524-FSE000335

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3559-FSE000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3559-FSE000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3559-FSE000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3559-FSE000006

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3559-FSE000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3559-FSE000008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3559-FSE000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

05

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

08.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CONFEDERAÇÃO
empresários à mudança
PORTUGAL

DO

DESPORTO

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Projeto com o objetivo de reforçar a qualificação dos ativos
empregados na área do desporto (treinadores, atletas
profissionais, técnicos de exercício físico e diretores
Formação de ativos para a empregabilidade DE
técnicos e outros profissionais), através da realização de
Formação
modular
para
empregados
e
percursos formativos compostos por UFCD’s, de nível 4 e
desempregados
garantir a continuidade no mercado de trabalho dos atletas
profissionais (empregados) em fim de carreira no sector
que conhecem e com o qual têm já uma afinidade.

1 380 000,00

899 625,76

05

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Formação de ativos para a empregabilidade 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ENTRAJUDA - ASSOCIAÇÃO PARA O APOIO A
Formação
modular
para
empregados
e
empresários à mudança
INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
desempregados

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

ASSOCIAÇÃO LABORATÓRIO COLABORATIVO Emprego altamente qualificado nas empresas 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
PARA O TRABALHO, EMPREGO E PROTEÇÃO Contratação de Recursos Humanos Altamente
empresários à mudança
SOCIAL - LCTEPS
Qualificados (PME ou CoLAB)

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

VECTOR B2B - DRUG DEVELOPING - Emprego altamente qualificado nas empresas 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
ASSOCIAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO EM Contratação de Recursos Humanos Altamente
empresários à mudança
BIOTECNOLOGIA
Qualificados (PME ou CoLAB)

08.05

O Value4Health.coLab foi criado para acelerar a mudança
das sociedades para o novo paradigma da Saúde baseada
em Valor. Impulsionado pela transdisciplinaridade e
V4H - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO Emprego altamente qualificado nas empresas 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
transformação digital na área da Saúde, este laboratório
EM VALOR E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM Contratação de Recursos Humanos Altamente
empresários à mudança
colaborativo (CoLAB) desenvolverá estudos com foco em
SAÚDE
Qualificados (PME ou CoLAB)
ferramentas digitais e conteúdos de literacia que capacitem
as pessoas e as organizações para medir o valor em Saúde.
Os parceiros fundadores de

05

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

130 226,25

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

ASSOCIAÇÃO
ALMASCIENCE
Emprego altamente qualificado nas empresas 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM
Contratação de Recursos Humanos Altamente
empresários à mudança
CELULOSE PARA APLICAÇÕES INTELIGENTES
Qualificados (PME ou CoLAB)
E SUSTENTÁVEIS

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos C5LAB - SUSTAINABLE
empresários à mudança
MATERIALS ASSOCIATION

08.05

A estratégia da TechnoPhage consiste na I&D de novos
terapêuticos desde as fases iniciais da cadeia de
desenvolvimento de um medicamento, ou seja, a
TECHNOPHAGE,
INVESTIGAÇÃO
E Emprego altamente qualificado nas empresas - descoberta, a triagem, a investigação e a formulação,com
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA Contratação de Recursos Humanos Altamente parceria nas fases de desenvolvimento pré-clínico e/ou
empresários à mudança
S.A.
Qualificados (PME ou CoLAB)
clínico. Desde a génese da empresa que se realizaram
diversos investimentos, com equipamento e com a
formação dos colaboradores, numa aposta constante em
qualidade, inovação e excelência.

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

205/698

Emprego altamente qualificado nas empresas Contratação de Recursos Humanos Altamente
Qualificados (PME ou CoLAB)

2 394 000,00

2 400 000,00

+ATLANTIC, ASSOCIAÇÃO PARA
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
LABORATÓRIO
COLABORATIVO
empresários à mudança
ATLÂNTICO

CONSTRUCTION

248 400,00

O +Atlantic contribuirá para a inovação no oceano e no
espaço, baseada na excelência científica e em capacidades
industriais competitivas, através da integração de 22 perfis
de recursos humanos altamente qualificados (12 PO Norte,
8 PO Centro, 7 PO Lisboa e 5 PO Alentejo). No total, o
+Atlantic visa contratar 43 RHs para implementar o plano
de atividades proposto para 2019-2022 (17 RHs PO Norte,
13 PO Centro, 7 PO Lisboa, 6 PO Alentejo).
O CoLAB AlmaScience tem como objetivo a realização de
atividades de I&i em celulose para aplicações inteligentes e
sustentáveis, em cinco Linhas Temáticas: Fabrico de Papel e
sua modificação; Desenvolvimento e integração de
sistemas inteligentes; Plataformas e biossensores para
diagnóstico inteligente, com especial ênfase na prestação
dos cuidados de saúde; Modelação, design e arquitetura de
sistemas; Building Blocks-Materiais e dispositivos.
O C5LAB tem como principal objetivo o desenvolvimento
de tecnologias inovadoras para uma produção de cimento
sustentável e com baixa emissão de CO2. Através de uma
abordagem holística, o C5LAB investiga diversos elos da
cadeia de produção: matérias-primas alternativas, captura
e reutilização de CO2, combustíveis sintéticos, eficiência
energética, cimentos eco-eficientes, materiais cimentícios
eco-eficientes (argamassas e betões), etc.

08.05

50,00

UM Emprego altamente qualificado nas empresas DO Contratação de Recursos Humanos Altamente
Qualificados (PME ou CoLAB)

103 800,00

O projeto da ENTRAJUDA propõe a realização de UFCDs em
referenciais da área 345 do CNQ. Pretende-se promover a
valorização dos ativos empregados (prioritariamente em
risco de perda de emprego) e dos desempregados, pelo
desenvolvimento de competências requeridas pelo
mercado de trabalho para o aumento da sua
adaptabilidade e manutenção do seu nível de emprego
e/ou regresso mais sustentado ao mercado de trabalho.
O Laboratório colaborativo para o Trabalho, Emprego e
Proteção Social mobiliza recursos da academia, empresas,
administração pública e organizações da economia social e
solidária com vista ao aprofundamento do conhecimento
de problemas presentes e antecipáveis em torno de 3 eixos
de atividade: a)trabalho e emprego; b)proteção social;
c)economia social e solidária. Estão projetados produtos
inovadores com impacto no plano nacional e internacional
O VectorB2B será um “balcão único” para outras empresas
e instituições académicas envolvidas na descoberta e
desenvolvimento de medicamentos biológicos, fornecendo
serviços altamente qualificados desde a bancada até ao
doente (B2B). Irá providenciar serviços especializados tais
como screening de anticorpos, ensaios pre-clinicos,
serviços de desenvolvimento de processo e produção em
GMP de biológicos.

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

888 000,00

2 167 738,88

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3559-FSE000010

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3559-FSE000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3559-FSE000013

LISBOA-05-3559-FSE000014

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
O crescimento da Truewind depende da incorporação dos
avanços em TI e processos de negócio nas suas actividades.
Tal implica a criação de uma unidade de II&D focada na
criação de valor pela inovação e a contratação de um
profissional com experiência em gestão de investigação em
ambiente académico para liderar esta nova unidade e
equipa que, desenvolvendo actividades com entidades do
SC&TN, permitam à empresa colocar-se numa posição de
liderança.
Pretende-se nesta proposta a contratação de um
doutorado para desempenhar funcoes de investigação e
desenvolvimento na área de tecnologias de informação e
computação, com ênfase em inteligencia artificial e
algorítmos aplicado ao desenvolvimento de técnicas
relacionados com o Processamento de Linguagem Natural,
Information Retrieval e Text Mining.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Emprego altamente qualificado nas empresas 08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos TRUEWIND, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
Contratação de Recursos Humanos Altamente
empresários à mudança
S.A.
Qualificados (PME ou CoLAB)

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
PRIBERAM INFORMÁTICA, S.A.
empresários à mudança

Emprego altamente qualificado nas empresas Contratação de Recursos Humanos Altamente
Qualificados (PME ou CoLAB)

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
SMART ENERGY LAB - ASSOCIATION
empresários à mudança

O projecto Smart Energy Lab: A global reference on energy
new downstream solutions pretende contratar 22 recursos
humanos altamente qualificados de forma a concretizar
Emprego altamente qualificado nas empresas ou em
uma combinação única entre ciência, tecnologia e indústria
COLABS - Contratação de Recursos Humanos
a jusante da cadeia de valor no domínio da energia
Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)
(recursos distribuídos; mobilidade elétrica e flexibilidade) e
criar de produtos e serviços inovadores que irão melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos à escala global.

2 090 000,00

08.05

Contratação de RHAQ para instalação de competências
nucleares e dinamização das atividades estratégicas de
investigação e inovação do BUILT CoLab, que permitirão
ASSOCIAÇÃO BUILT COLAB - COLABORATIVE Emprego altamente qualificado nas empresas ou em
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
dar resposta aos problemas complexos e às necessidades
LABORATORY FOR THE FUTURE BUILT COLABS - Contratação de Recursos Humanos
empresários à mudança
de soluções inovadoras no setor AEC, nomeadamente no
ENVIRONMENT
Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)
que se refere à Produtividade e Competitividade,
Ferramentas Digitais, Edifícios
e Infraestruturas
Inteligentes, Resilientes e Sustentáveis.

407 830,07

383 758,04

05

05

LISBOA-05-3559-FSE000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE007208

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE008829

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE011548

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE012143

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE012273

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE012725

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE012728

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE012976

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE013162

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE013310

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

83 638,63

82 077,12

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
para o Laboratório Colaborativo (CoLab) BIOREF, que tem
como objeto social a promoção de biorrefinarias avançadas
Emprego altamente qualificado nas empresas ou em
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ASSOCIAÇÃO BIOREF - LABORATÓRIO
através do desenvolvimento de atividades de I&I em
COLABS - Contratação de Recursos Humanos
empresários à mudança
COLABORATIVO PARA AS BIORREFINARIAS
plataformas tecnológicas para conversão de biomassa e
Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)
biorresíduos; prestação de serviços na área da biomassa e
seus derivados; consultadoria técnica e científica a
entidades públicas e privadas.

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos PORTUGALTRAILS - VIAGENS E TURISMO,
Marketing Internacional PortugalTrails
empresários à mudança
UNIPESSOAL, LDA

--

8 590,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
AIRFREE - PRODUTOS ELECTRÓNICOS, S.A.
empresários à mudança

Projeto de Internacionalização da AIRFREE

--

4 610,40

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
DELTRAIN, S.A.
empresários à mudança

Projeto de Internacionalização DELTRAIN

--

1 841,67

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos NAVALTIK MANAGEMENT - ORGANIZAÇÃO
Projecto de expansão internacional
empresários à mudança
DA MANUTENÇÃO LDA

--

11 390,27

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
ERICH BRODHEIM, S.A.
empresários à mudança

Erich Brodheim Qualificação 2020

--

19 665,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
NEOPARTS - EQUIPAMENTOS, S.A.
empresários à mudança

NEOPARTS a exportar

--

31 958,52

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
MOTOXPLORERS, LDA
empresários à mudança

Internacionalização da MotoXplorers

--

5 586,87

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
ASK BLUE, LDA
empresários à mudança

Qualificação da empresa ASKBLUE para aumento da
sua competitividade, diversificação segmentos e -internacionalização.

25 214,37

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
SÓ APRESENTAÇÕES, LDA
empresários à mudança

Aumento da capacidade exportadora da SOAP

--

9 950,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
GSD, SERVIÇOS MÉDICOS, LDA
empresários à mudança

Internacionalização da GSD Dental Clinics

--

3 532,08

206/698

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

LISBOA-05-3560-FSE013367

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE013443

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE013468

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE013502

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE013524

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE013969

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE014047

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE014297

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE014406

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE014655

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE014753

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE014878

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE015209

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE017255

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE018049

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE018836

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE019192

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE019255

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE019403

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE019791

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
GLOBALSEVEN, LDA
empresários à mudança

Projeto Empresarial
Internacionalização

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
QUIDGEST-CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.
empresários à mudança

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

50,00

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Criativo

e

Inovador

Resumo | Summary

de

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

--

8 459,36

Quidgest no Mercado Global

--

19 193,91

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
PRENSO - METAL, LDA
empresários à mudança

Prenso Metal - Expansão Internacional

--

10 555,90

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
HAKKENIT, S.A.
empresários à mudança

Reforço da presença internacional da Hakken nos
-mercados do Médio Oriente e Norte da Europa

9 302,25

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos TRUEWIND, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
TRUEWIND EXPORT
empresários à mudança
S.A.

--

28 834,37

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO
Qualificar para globalizar
empresários à mudança
GEOGRÁFICA S.A.

--

61 225,25

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CTI CLINICAL TRIAL AND CONSULTING Projecto de qualificação interna para suporte à
-empresários à mudança
SERVICES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
estratégia de internacionalização

19 584,64

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
SOL DE DIAL PORTUGAL, LDA.
empresários à mudança

Diversificação da produção do estabelecimento da
-Sol de Dial

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
CASR.CO, CIVIL AVIATION SOFTWARE, LDA
empresários à mudança

CASR

--

34 440,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
METALURGICA LURGA LDA
empresários à mudança

LURGA: Processo fabrico punções low-cost

--

41 761,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos MPG - METALÚRGICA PINTO & GUERREIRO ,
Construção de uma nova unidade de produção
empresários à mudança
LDA

--

7 629,31

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos MIGUEL SARAIVA & ASSOCIADOS
empresários à mudança
ARQUITECTURA E URBANISMO S.A.

--

59 768,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
ACD PRINT, S.A.
empresários à mudança

Desenvolvimento da inovadora gama de produtos
assentes em tecnologias avançadas 3D direcionados
-aos setores das indústrias culturais e criativas, da
publicidade e do turismo cultural.

5 706,80

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos JUNCOR - ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS E
ECO-JUNCOR soluções amigas do ambiente
empresários à mudança
AGRÍCOLAS, S.A.

--

20 548,84

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
SHAMIR OPTICAL, LDA
empresários à mudança

--

3 128,37

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos GO4MOBILITY - TECNOLOGIA E SERVIÇOS
SkySMS Plus - Nova Tecnologia Operacional
empresários à mudança
PARA A MOBILIDADE LDA

--

13 850,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
SUPERVEDA, LDA
empresários à mudança

SUPERVEDA INOVAÇÃO PRODUTIVA

--

8 746,66

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
MOXO IS BLUE STUDIO, LDA
empresários à mudança

Empreendedorismo qualificado e criativo para a
implementação de atividades de inovação para a -produção de vídeos Ultra HD 4K

5 400,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SIDEFARMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE Sidefarma - Desenvolvimento de medicamentos mais
-empresários à mudança
EXPANSÃO FARMACEUTICA S.A.
seguros

48 680,29

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos MPG - METALÚRGICA PINTO & GUERREIRO ,
Internacional MPG
empresários à mudança
LDA

43 821,42

207/698

-

Inovação Produtiva Saraiva + Associados

SHAMIR 2020

--

3 105,60

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

LISBOA-05-3560-FSE019901

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE020429

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE020436

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE020491

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE020524

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE020530

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE020551

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE020573

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE020846

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021029

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021038

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021075

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021084

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021157

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021177

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021200

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021215

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021281

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021299

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021387

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos VTM - CONSULTORES EM ENGENHARIA E
GOGLOBAL
empresários à mudança
PLANEAMENTO LDA

--

35 177,39

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
SPLW, LDA
empresários à mudança

--

956,64

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

PAIS DE VASCONCELOS, NOBRE GUEDES,
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
Internacionalização da NGMS e Promoção de Fatores
MOTA SOARES & ASSOCIADOS - SOCIEDADE
-empresários à mudança
Imateriais de Competitividade
DE ADVOGADOS, SP, RL

7 350,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos CENTRALITY - CONSULTORIA INFORMÁTICA
Centrality Global
empresários à mudança
LDA

--

14 503,75

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos LINESYSTEMS - SISTEMAS DE DIVISÓRIAS,
Projeto de Internacionalização da LINE SYSTEMS
empresários à mudança
LDA

--

2 468,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
GENIBET BIOPHARMACEUTICALS S.A.
empresários à mudança

QUALIFARM - QUALIficação imaterial e competitiva
da GenIbet para produção de produtos -BioFARMacêuticos em condições GMP

5 560,26

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos NG5 - AGÊNCIA DE MEIOS E PRODUÇÕES
NG5 - World
empresários à mudança
PUBLICITÁRIAS, S.A.

--

25 000,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E
PROFOR - Qualificação Competitiva
empresários à mudança
ACESSORIOS ELECTRICOS LDA

--

2 500,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
VISEEON PORTUGAL, LDA
empresários à mudança

--

38 984,28

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos DISTRIBUTION BRAZILIAN INNOVATIONS, Internacionalização da Atividade
empresários à mudança
LDA
Europeu, Sul e Centro Americano

--

22 776,15

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
PRONOISE - SOLUÇÕES DE ACÚSTICA, S.A.
empresários à mudança

Pronoise - Internacionalização

--

5 952,83

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
COMBINAÇÃO PURA, LDA
empresários à mudança

ZUMBU- INTERNACIONALIZAÇÃO

--

18 825,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
EXAGO VENTURES, S.A.
empresários à mudança

EXAGO - INTERNACIONALIZAÇÃO
ACRESCENTADO

--

2 761,38

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos AQUALOGUS - ENGENHARIA E AMBIENTE,
Designação do ProjetoExpansão Internacional 2018
empresários à mudança
LDA

--

28 448,06

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos PMC - IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PMC One World
empresários à mudança
LDA

--

8 150,40

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos TEJO BRINDE-COMERCIO
empresários à mudança
PROMOCIONAIS, LDA

--

5 000,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SINTIMEX, SOCIEDADE INTERNACIONAL DE
Projeto de Internacionalização da SINTIMEX
empresários à mudança
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, S.A.

--

34 097,66

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
UMBIGO - EDIÇÕES, LDA
empresários à mudança

U-UMBIGO MAGAZINE - UNIVERSAL ART & LIFESTYLE --

5 816,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos GREENSENSE - IMAGEM, COMUNICAÇÃO E
Green Media International
empresários à mudança
RELAÇÕES PÚBLICAS, UNIPESSOAL LDA

--

7 000,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
DATABOX - INFORMÁTICA S.A.
empresários à mudança

--

11 077,94

Prioridade de Investimento | Investment Priority

208/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Qualificação da SPLW

Qualificaçaõ e Inovação BTOC

DE

BRINDES

no

Mercado

E

Internacionalização da Tejobrinde

Internacionalização da Databox

VALOR

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
RESUL, EQUIPAMENTOS DE ENERGIA, S.A.
empresários à mudança

RESUL EXPORT+

--

32 965,77

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
DONAUER SOLAR SYSTEMS LDA
empresários à mudança

Donauer Solar Systems, Lda - Internacionalização

--

10 714,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos SIDEFARMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE
Projecto Internacionalização da Sidefarma
empresários à mudança
EXPANSÃO FARMACEUTICA S.A.

--

40 622,80

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos EDOTNEAR - NEARSHORE DEVELOPMENT
E.Near no Mercado Global
empresários à mudança
TECHNOLOGIES, LDA

--

12 750,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
GROWINGCITY, LDA
empresários à mudança

Internacionalização da GrowingCity

--

19 041,66

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
HOTEL STª MARTA, S.A.
empresários à mudança

Internacionalização nos mercados prioritários

--

39 450,00

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
SUCESSO 24 HORAS, S.A.
empresários à mudança

SUCESSO INTERNACIONALIZAÇÃO PME

--

6 875,10

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos QUIZCAMP - FABRICO E COMÉRCIO DE
Projecto de expansão internacional Minigarden
empresários à mudança
PRODUTOS ALIMENTARES S.A.

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

LISBOA-05-3560-FSE021439

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021479

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021480

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021487

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021536

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021741

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE021796

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE022366

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

LISBOA-05-3560-FSE022734

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE023176

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE024481

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE024586

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE024615

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE024650

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE024792

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE024800

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE024924

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores
Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Prioridade de Investimento | Investment Priority

209/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Este projecto pretende ser a continuidade de expansão
internacional da Quizcamp com uma taxa de exportação
actual atingindo os 84%.

Projeto de inovação de produto, para posicionamento da
Projeto
de
inovação
de
produto,
para
TENSATOR Technology Centre como player fabricante
posicionamento da TENSATOR Technology Centre
NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.
internacional de soluções de fila de espera, com vista à
como player fabricante internacional de soluções de
diversificação produtos, países e penetração no setor do
fila de espera.
Retalho.
O crescimento sustentável da MBD como gestora de
investimentos hoteleiros, foca um alinhamento estratégico
Aposta própria em Economia Digital projetando a
MBD - GESTÃO DE INVESTIMENTOS
de internacionalização, compilado em aposta diversificada
atuação em mercados externos diversidicados
HOTELEIROS, LDA
em mercados Asiáticos, Norte-Americanos e Europeus,
(Asiático e Norte-Americano)
firmando uma aposta global ancorada às unidades
hoteleiras do grupo (Lisboa).
Este projeto tem como objetivo investir na
internacionalização da VERDINVULGAR através da entrada
nos mercados de Espanha, USA e Índia.
VERDINVULGAR - LDA
Verde invulgar Global
Para tal irá apostar em politicas de fidelização do cliente, na
melhoria da qualificação dos processos administrativos e
no investimento na formação.
O Projeto de internacionalização da Inventors, visa, numa
primeira fase a entrada nos mercados dos EUA, China, Itália
e Alemanha.
MAKER TOOLBOX, LDA
The inventors Global
Para tal irá apostar em politicas de fidelização do cliente,
no reforço da sua imagem, qualidade do produto e na
melhoria da qualificação dos processos administrativos.
A Plandite tem como principal atividade a comercialização
de calçado apropriado às mais variadas patologias do pé.
PLANDITE LDA
Plandite Global
Com o presente projeto, a empresa visa a
internacionalização para os mercados da Moçambique e
Cabo Verde, Guiné Bissau, Angola a São Tomé e Príncipe.
A WULMET pretende com o projeto apostar e a reforçar o
seu posicionamento nos mercados e segmentos-alvo,
alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
WULMET, UNIPESSOAL LDA
Projeto de Internacionalização da WULMET
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de
novos mercados, reforçando o seu posicionamento
competitivo e sua quota de mercado.
Tem como objectivo a obtenção de apoio para a criação de
valor, aumentar e diversificar o volume de negócios para
novos e actuais mercados internacionais, mantendo uma
MÁRIO J. PIRES LDA
Internacionalização das PME
estrutura financeira equilibrada, de modo a alcançar
padrões de produtividade, que permitam assegurar um
crescimento sustentado.
O projeto CLEVERTI ITO - Novos Mercados Nearshore e
Offshore é um projeto de internacionalização suportado
CLEVERTI ITO - Novos Mercados Nearshore e
CLEVERTI TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO LDA
em investimentos imateriais ao nível da imagem da
Offshore
empresa, da presença em mercados externos e em
certificações relevantes para o negócio.
O presente projeto da DDS prevê a atuação em fatores
críticos, trazendo melhorias qualitativas para a
DDS - INFORMÁTICA, PROJECTOS E
competitividade da empresa ao nível da estratégia e do
Projeto de Qualificação da DDS
DESENVOLVIMENTO LDA
design da sua estrutura organizativa numa ótica de
marketing integrado virado para o cliente e depresença no
mercado externo.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10 597,23

1 328,25

8 215,59

6 560,00

9 310,00

8 000,00

1 200,00

3 620,29

9 207,04

2 100,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3560-FSE024926

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE025086

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE025198

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE025252

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE025306

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE025559

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE025701

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE025734

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE025871

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE025979

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE026001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE026025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE037900

LISBOA-05-3560-FSE037914

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
BIOCOL COMERCIAL, S.A.
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
GIANTSTEP, LDA
empresários à mudança

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos AHP - ALLIED HEALTHCARE PROFESSIONALS,
empresários à mudança
LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos VIATECLA - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E
empresários à mudança
COMUNICAÇÕES S.A.

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos MICROMIL - SISTEMAS
empresários à mudança
INDUSTRIAIS, S.A.

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos TLINE SOLUTIONS, SOCIEDADE UNIPESSOAL
empresários à mudança
LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

MAQUIGOMES - COMÉRCIO E REPARAÇÃO
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS UNIPESSOAL
empresários à mudança
LDA

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O projeto da Seven Black nasceu da identificação de uma
oportunidade enquadrada com criatividade gráfica,
produção digital e decoração de ambientes.O foco são
BRANDZ INTELLIGENCE UNIPESSOAL LDA
GoodBed
forras de cabeceira de cama personalizáveis, substituíveis,
que podem ser trocadas com a mesma frequência com que
se trocam outros elementos.
Criação de um novo produto e serviço com uma inovadora
oferta agregada, englobando várias valências turísticas,
ADVENTURE PARK - PARQUES DE
Qualificação Adventure Park
tendo por base a conjugação da prática de arborismo, com
ARBORISMO, LDA
o potencial turístico da cidade de Lisboa, visando a
captação de turistas nacionais e internacionais.
A SCMS promove a criação e produção de produtos de
decoração inovadores baseados num «solid surface» de
SCMS - Inicio da sua estratégia de diversificação última geração. Com apenas um ano de atividade, a
SCMS PORTUGAL, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
geográfica
Empresa pretende dar início ao seu processo de
internacionalização por via dos investimentos apresentados
na presente candidatura.
A VIATECLA pretende investir na sua qualificação
competitiva, por forma a gerar diferenciação, visibilidade e
VIATECLA - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E
notoriedade nos mercados externos, com uma forte aposta
Viatecla - Requalificar para o sucesso
COMUNICAÇÕES S.A.
na inovação, na gestão de equipas, na orientação para o
cliente, na eficiência de processos e na melhoria de
informação para a gestão.
Captação do mercado internacional para os vinhos
portugueses, com uma abordagem baseada nas tecnologias
SOCIEDADE DE VINHOS E SABORES, V&S:CLUBE VINHOS EUROPEU - Dos mercados de e num conhecimento profundo do mercado, permitindo
LIMITADA
proximidade para a Europa
progressivamente à V&S, mas principalmente às suas
marcas, fazer parte do paranorama de compras vínicas
internacional.
A Biocol investe no reforço da sua competência empresarial
Internacionalizar para divulgar a marca e os produtos para a internacionalização, com a finalidade de divulgar a
com a finalidade de aumentar as vendas
marca e linhas de produtos, aumentar as suas exportações,
conquistar competitividade e prosseguir na inovação

MÉDICOS

E

Para complementar o seu projeto de internacionalização,
aposta
na
qualificação
em
fatores
críticos
imateriais.Visando o crescimento contínuo(global e
GSTEP - Novas práticas, Novo Modelo Organizacional
internacional) apresenta-se um projeto de rutura nas
práticas organizacionais e de gestão, simplificando,
sistematizando e orientando para resultados.
Este projeto está alinhado com o plano estratégico da
empresa, direcionado para as áreas críticas de
AHP - Projeto de internacionalização
competitividade, com vista a expandir a presença
internacional da AHP. Com investimentos em inovação de
Marketing e organizacional ao nível da empresa.
A Viatecla pretende dar continuidade à sua
internacionalização, através da consolidação da sua
presença nas geografias onde já atua com a exploração de
EXPAND MARKETS
novos segmentos de mercado e com a entrada em novas
geografias, potenciando a sua competitividade, visibilidade
e notoriedade no mercado global.
Este projeto visa desenvolver o processo de
internacionalização da Micromil, com objetivo de
intensificação das exportações e a diversificação dos
Intensificação da atividade internacional da Micromil
mercados externos. Para tal, pretende desenvolver várias
atividades de divulgação da empresa, prospeção e
conhecimento de novos potenciais mercados.
O objetivo claro deste projeto resume-se a uma
intensificação e alargamento da base comercial da
empresa, apostando em novos mercados e reforçando
Internacionalização da TLINE SOLUTIONS
alguns mercados onde já opera mas onde existe ainda uma
quantidade enorme de oportunidades para aproveitar.
Queremos inovar e exportar!
Expansão e consolidação da presença em mercados
europeus (Espanha, França e Bélgica) e africanos (Angola,
Internacionalização da MAQUIGMES Lda
Moçambique e Cabo Verde) com venda de Máquinas e
Equipamentos paras as Indústrias Alimentares.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

18 602,52

25 466,67

11 420,00

36 000,00

10 227,20

2 052,53

45 000,00

6 160,00

13 230,00

10 480,00

31 456,00

5 926,66

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E
PROFOR - Internacionalização 2.0
empresários à mudança
ACESSORIOS ELECTRICOS LDA

Este projeto surge no seguimento do SI Internacionalização
que a Profor tem em curso e visa um conjunto de ações
formativas para dar resposta à necessidade de aumentar as
competências dos colaboradores adaptando-as às
exigências da PROFOR, nomeadamente à estratégia de
internacionalização em curso.

10 025,52

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
GRUPO JOSÉ AVILLEZ, S.A.
empresários à mudança

O GJA tem como objetivo estratégico impulsionar a sua
presença internacional, pelo que, pretende intensificar o
desenvolvimento dos seus colaboradores através do
investimento em formação profissional que permitirá a
capacitação da empresa em domínios críticos para o
alcance da sua estratégia.

54 516,69

210/698

Internacionalização do GJA
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-05-3560-FSE037917

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE037918

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE046660

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-05-3560-FSE046797

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
JOB DONE, UNIPESSOAL LDA
empresários à mudança

JOB DONE - Aposta no desenvolvimento de fatores
imateriais de competitividade

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
JOB DONE, UNIPESSOAL LDA
empresários à mudança

Promoção da Estratégia de Internacionalização da
JOB DONE

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
MAKE THE SHIFT, LDA
empresários à mudança

Aumento da abrangência internacional da Make the
Shift

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos
ASK BLUE, LDA
empresários à mudança

Qualificação da ASKBLUE, LDA, para acréscimo de
competitividade,
para
diversificação
da
oferta/sectores e internacionalização

50,00

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08.05

Desenvolvimento da PMT no âmbito da qualidade,
ambiente e inovação em novas tecnologias de
08.05. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos PMT - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE
projetos e plataformas colaborativas conciliada com
empresários à mudança
PROJECTOS, UNIPESSOAL LDA
valorização profissional e para a conciliação entre a
vid

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

LISBOA-05-3560-FSE046841

Programa Operacional
Regional de Lisboa

05

Promover a sustentabilidade
e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

LISBOA-06-4229-FSE000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da C.E.C.D. MIRA SINTRA - CENTRO DE
Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a EDUCAÇÃO PARA O CIDADÃO COM
incapacidade
melhoria da empregabilidade;
DEFICIÊNCIA CRL

LISBOA-06-4229-FSE000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AFID-DIFERENÇA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ARIA - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO E Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
INTEGRAÇÃO AJUDA
incapacidade
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000004

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO LIGA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da CERCIMA - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO,
Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO
incapacidade
melhoria da empregabilidade;
DE MONTIJO E ALCOCHETE, CRL

Qualificação incapacidade

Qualificação incapacidade

LISBOA-06-4229-FSE000006

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO RAQUEL E MARTIN SAIN
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da CERCIMB-COOPERATIVA
PARA
A
Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E
incapacidade
melhoria da empregabilidade;
INCLUSÃO DA MOITA E BARREIRO, CRL

211/698

Qualificação incapacidade

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Resumo | Summary
A JOB DONE pretende reforçar a qualificação dos seus
colaboradores em consonância com a sua estratégia
competitiva, garantindo que a sua marca atinja os
mercados internacionais, com maior grau de eficácia e
visibilidade.
A JOB DONE aposta no desenvolvimento interno de
competências com o objetivo de facilitar o processo de
Internacionalização, incrementando a sua eficácia e
garantindo a visibilidade e reconhecimento global da
Marca.
O projeto que se apresenta ao longo desta candidatura tem
como objetivo dotar os colaboradores da Make The SHIFT
com competências necessárias para uma atuação bemsucedida em termos comerciais, com a finalidade de
estabelecer-se e potenciar os seus serviços em mercados
externos.
O presente projeto de formação está associadoao projeto
de investimento qualificação das PME, visa qualificar a
estratégia da Empresa, aumentando a sua competitividade,
flexibilidade e capacidade de resposta ao mercado global.
O projeto visa a modernização da PMT adaptando uma
gestão organizacional do trabalho, através de metodologias
inovadoras de gestão de projeto e projetos integrados,
sustentada numa melhoria de competencias de todos os
seus colaboradores e sócios, alcançada pela formação
técnica especializada
Esta operação constitui uma resposta efectiva para pessoas
com deficiência intelectual, multi-deficiência ou outras
alterações das funções mentais, ao nível da sua
qualificação, preparação pessoal, social e técnica para o
mundo do trabalho. Tem um forte objectivo de inclusão,
mobilizando parcerias publicas e privadas, para a promoção
da sua empregabilidade, invertendo a tendência
assistencial e onerosa das soluções ocupacionais.
A formação profissional na Fundação Afid Diferença, tem
como base um modelo flexível e individualizado, este
enquadramento permite que se respeite o ritmo de
aquisição de competências profissionais, pessoais e sociais,
como também as aprendizagens de cada um dos
formandos. A Formação utiliza metodologias activa
dinamização de actividades grupais, tarefas de pesquisa e
exploração de informação, e por fim a co-responsabilização
.
A Associação de Reabilitação e Integração Ajuda, é uma
IPSS que trabalha com pessoas com problemas de saúde
mental, em desvantagem psicossocial. O Projecto de
Formação Profissional tem como objectivo dotar esta
população de conhecimentos e competências necessárias à
obtenção de uma qualificação profissional que lhe permita
alcançar um emprego, através de um apoio ao nível da
reabilitação psicossocial e profissional.
Esta operação consiste no desenvolvimento de cursos de
formação profissional inicial assim como de formação
continua para pessoas com deficiência e/ou incapacidade
com base em referenciais do CNQ. Pretendemos abranger
diferentes áreas de educação-formação possibilitando o
desenvolvimento de competências sociais e profissionais
com o objectivo de potenciar a qualificação e a
empregabilidade desta população. Decorrerá de
01/04/2016 a 28/03/2018.
A Formação Profissional enquadra-se no movimento
internacional de "Supported Employment" que propõe uma
metodologia em contexto real de trabalho, caracterizandose pela participação das pessoas na construção e condução
do seu próprio projeto de vida (auto-determinação), pela
valorização e conciliação das aspirações e talentos
individuais com os requisitos e necessidades das empresas
(job matching).

Este projeto responde à análise das necessidades
formativas registadas no contato com antigos formandos,
solicitações e encaminhamento de utentes que contatam a
Fundação pela 1ª vez. A formação concretiza-se através de
Pessoas com deficiência e ou
frequência de percursos formativos organizados em base
nos referenciais e UFCD's do CNQ propostos pela Entidade
de Reabilitação orientados para a pessoa com deficiência
visual sem condições para aceder a percursos regulares de
EF.
O Centro de Formação e Reabilitação Profissional da
Pessoas com deficiência e ou Cercimb disponibiliza formação profissional em 5 cursos
distintos, para jovens e adultos portadores de deficiência e
incapacidade.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

11 895,68

5 470,10

5 082,16

18 508,12

44 507,16

1 217 407,61

404 466,03

497 603,73

2 768 106,17

579 849,46

894 351,13

968 751,78
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LISBOA-06-4229-FSE000008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
AIPNE - ASSOCIAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS incapacidade
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
SOCIAL CRL
incapacidade
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000010

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da APPACDM DE LISBOA - ASSOCIAÇÃO
Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO
incapacidade
melhoria da empregabilidade;
CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

LISBOA-06-4229-FSE000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da CERCISA - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO
Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a E
REABILITAÇÃO
DE
CIDADÃOS
incapacidade
melhoria da empregabilidade;
INADAPTADOS DE SEIXAL E ALMADA CRL

LISBOA-06-4229-FSE000012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da CERCITEJO - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS
incapacidade
melhoria da empregabilidade;
CRL

LISBOA-06-4229-FSE000014

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a INSTITUTO S.JOÃO DE DEUS
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da APPACDM DE SETÚBAL - ASSOCIAÇÃO
Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO
incapacidade
melhoria da empregabilidade;
CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

LISBOA-06-4229-FSE000016

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

Qualificação incapacidade

Qualificação incapacidade

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da CERCI - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a REABILITAÇÃO
DE
CIDADÃOS
COM
incapacidade
melhoria da empregabilidade;
INCAPACIDADE, C.R.L.

212/698

Resumo | Summary

A AIPNE desde que iniciou a sua actividade formativa em
2003,pretende criar soluções de Formação adaptadas a
Pessoas com Necessidades Especiais,isto é, que
contemplem metodologias práticas, com enfoque no saberPessoas com deficiência e ou
fazer,que lhes permitam desenvolver competências para o
desempenho
profissional
nas
Áreas
de
interesse/aptidão/empregabilidade,desenvolvendo
actividades suficientes para assumirem as tarefas
associadas a determinados postos trabalho.
Promoção da qualificação profissional de 298 pessoas com
deficiências e incapacidades, através de Formação Inicial ou
Formação Contínua.
A metodologia assenta na autodeterminação, no uso de
Pessoas com deficiência e ou programas individuais de inserção, na dimensão da inclusão
profissional e comunitária.
A formação segue os Referenciais de Formação CNQ,
articulando-se formação em sala com formação em
contexto de trabalho.

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

A APPACDM LX é uma IPSS que apoia a pessoa com
deficiência, nas suas diversas dimensões
Este Projeto, pretende responder a uma meta estatutária: a
integração social e profissional do Cidadão com Deficiência
Mental.
Temos como objetivos destas ações a preparação dos
formandos para a integração em mercado normal de
trabalho ou outras formas de integração na comunidade.
As pessoas com deficiência devem ter acesso a todos os
recursos da socied
Os cursos de Formação Profissional destinam-se a pessoas
com deficiência intelectual e ou incapacidade,a partir dos
18 anos,residentes nos concelhos de Almada e Seixal.Os
cursos são Jardinagem,Operador Manutenção,S.A.D. e
S.A.C,funcionam em regime diurno e são subsd pelo POR
Lisboa
2016/2018.Comp.
programáticas:Form
Integração,Form Tecn e FPCT.Usufruem de bolsa de
formação, seg. escolar,subsd alim,transporte,certificado
final de curso.
Sendo a formação profissional um importante instrumento
de combate à pobreza e exclusão social, foram escolhidos
os cursos de Massagem para o Relaxamento e o Bem –
Estar e o de Operador de Jardinagem porque , a par de
conjugarem necessidades sentidas no mercado, procuram
atender às limitações físicas dos seus destinatários, num
equilíbrio que se quer saudável entre oferta-procura.
A operação encontra-se bem estruturada, cumprindo com
custo/benificio, conferindo centralidade ao formando,
sendo uma expressão de mais valia global para a Instituição
e regiao.Assegura a igualdade,não discriminação e
acessibilidade,sendo relevante para a consecução da
estratégia do POR.
O Projecto destina-se a pessoas com doença mental
internadas ou integradas na Comunidade. O objectivo é dar
continuidade ao processo de reabilitação psicossocial dos
formandos com vista à sua integração no mercado de
trabalho.
O projeto pretende prestar serviços de formação
profissional inicial e contínua a 114 participantes com
deficiência e incapacidade dos concelhos de Setúbal e de
Palmela, em cursos de operadores/as de jardinagem e
empregados/as de andares e de formação de base.
Localmente existe uma boa rede de unidades hoteleiras e
de empresas da área da jardinagem que irão elevar a
empregabilidade e diminuir a pobreza dos participantes
certificados.

O Centro de Formação Profissional implementa ações,
organizadas em função das caraterísticas e perfis
individuais dos/as formandos/as, que visam a aquisição e o
desenvolvimento de competências profissionais orientadas
Pessoas com deficiência e ou para o exercício de uma atividade laboral. A sua ação tem
em vista potenciar a empregabilidade das pessoas com
deficiência e incapacidade, dotando-as de competências
que promovam o (re)ingresso ou permanência no mundo
laboral.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

523 708,25

2 156 062,13

964 707,66

729 235,46

243 249,50

421 690,72

398 444,38

743 112,58

922 071,90
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Thematic Objective
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LISBOA-06-4229-FSE000017

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da CERCICA - COOPERATIVA PARA A
Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS
incapacidade
melhoria da empregabilidade;
INADAPTADOS DE CASCAIS, CRL

LISBOA-06-4229-FSE000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
LISBOA - APCL
incapacidade
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a CASA PIA DE LISBOA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000020

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
LISBOA
incapacidade
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000021

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da CERCIZIMBRA - COOPERATIVA PARA
Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS
incapacidade
melhoria da empregabilidade;
INADAPTADOS DE SESIMBRA CRL

LISBOA-06-4229-FSE000022

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
INTEGRAÇÃO PSICOSOCIAL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE EMPREGO DE Qualificação igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
DEFICIENTES VISUAIS
incapacidade
melhoria da empregabilidade;

Qualificação incapacidade

ESTUDO

E Qualificação incapacidade

LISBOA-06-4229-FSE000024

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da CRINABEL
COOPERATIVA
DE
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a SOLIDARIEDADE SOCIAL E DE ENSINO
melhoria da empregabilidade;
ESPECIAL, CRL

LISBOA-06-4229-FSE000026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ACAPO-ASSOCIAÇÃO
DOS
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
AMBLIOPES DE PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4229-FSE000027

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4230-FSE000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
PROFISSIONAL, I.P.
melhoria da empregabilidade;

213/698

CEGOS

E

Resumo | Summary

O projeto visa aumentar as condições de empregabilidade
dos jovens com deficiência intelectual, através de uma
instrução e práticas sistematizadas em formação simulada
Pessoas com deficiência e ou e prática em contexto de trabalho e do reforço de
competências académicas de base. Prevê desenvolver, para
155 formandos, 17 cursos de formação profissional inicial
ou contínua distribuídos pelas áreas profissionais
prioritárias nos Concelhos de Oeiras e Cascais.
Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

Pessoas com deficiência e ou

A preencher
Numa perspetiva de habilitação e reabilitação profissional,
a CPL propõe, através desta candidatura, o
desenvolvimento de ações de formação inicial e contínua,
maioritariamente incluídas no CNQ, orientadas para o
exercício de uma atividade profissional no mercado de
trabalho, que visam dotar as pessoas com deficiência e
incapacidade dos conhecimentos e competências pessoais,
sociais e profissionais, necessários à obtenção de uma
qualificação.
Esta operação pretende contribuir para a melhoria das
competências pessoais, sociais e profissionais das pessoas
com experiência de doença mental, assegurando condições
de igualdade de oportunidades no acesso à formação e
emprego, de equidade social e territorial, de controlo e
prevenção dos fatores de exclusão, constituindo assim uma
resposta para a inclusão social.
Desenvolve FP, promove a empregabilidade, apoia a
sustentabilidade do emprego. A qualidade é fundamental
numa ótica de melhoria continua. Área de influência.
Sesimbra, seixal, Setúbal e Almada. Práticas formativas
reconhecidas pela DGERT e certificada pela APCER NP EN
ISO 9001.O SGQ abrange todas as respostas sociais
As acções de formação têm como objectivo melhorar as
qualificações profissionais e os níveis de empregabilidade
das pessoas com doença mental. Serão desenvolvidas
acções de formação contínua na área das TIC e acções de
formação inicial, em diferentes áreas, organizadas em
percursos individualizados de formação, de acordo com os
interesses e competências dos/as formandos/as, e com
uma forte componente de formação prática em contexto
de trabalho.
No centro de formação profissional a APEDV promove
ações, especificamente para pessoas portadoras de
deficiência visual, que visam a aquisição e o
desenvolvimento de competências profissionais orientadas
para o exercício de uma atividade no mercado de trabalho,
tendo em vista potenciar a sua empregabilidade, dotandoas de competências ajustadas para o ingresso, reingresso
ou permanência no mundo laboral.

A Crinabel intervém junto de jovens com deficiência
intelectual, apoiando a tomada de decisões vocacionais
adequadas à definição de um projeto profissional integrado
num projeto de vida realista com o envolvimento da família
Qualificação - Pessoas com deficiência e ou
e das estruturas de apoio à mesma. Este desenvolve-se
incapacidade
após uma avaliação inicial seguindo-se a intervenção
formativa inicial estruturada numa vertente tecnológica
(áreas de Serviço-Auto, Carpintaria, Jardinagem,
Manutenção e
O projeto tem como objetivo promover a facilitação do
acesso ao emprego e progressão na carreira de pessoas
com Deficiência Visual. A formação Profissional constitui-se
Qualificação - Pessoas com deficiência e ou como uma meta estruturante de um projeto integrado,
incapacidade
cujas ações se direcionam para as modalidades de
formação Inicial e continua, nas vertentes da reabilitação,
aquisição e desenvolvimento de competências técnicas e
socioprofissionais.
A Associação Portuguesa de Surdos foi pioneira no ensino
da Língua Gestual Portuguesa (LGP), na formação
profissional de formadores surdos de LGP e de intérpretes
de LGP. A partir dos anos 90 interveio na orientação,
Qualificação - Pessoas com deficiência e ou
formação e integração profissional de surdos em geral. Nos
incapacidade
últimos anos, tem actuado na formação profissional
contínua de surdos, nas áreas de multimédia, línguas,
competências de base, pessoais e sociais e formação de
professores.
Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho
socialmente necessário que satisfaça necessidades sociais
ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas
sem fins lucrativos, durante um período máximo de 12
meses.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

1 818 012,24

795 706,25

157 871,11

294 869,63

750 295,66

355 548,15

824 864,78

1 124 653,84

288 852,48

286 976,47

9 948 886,26
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LISBOA-06-4230-FSE000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para
todos

LISBOA-06-4230-FSE000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICIPIO DE OEIRAS
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Inserção de
pessoas em situação de sem abrigo

LISBOA-06-4230-FSE000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DE ALMADA
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Inserção de
pessoas em situação de sem abrigo

LISBOA-06-4230-FSE000006

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DA MOITA
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para
todos

LISBOA-06-4230-FSE000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DE PALMELA
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para
todos

LISBOA-06-4230-FSE000008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICIPIO DE LOURES
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para
todos

LISBOA-06-4230-FSE000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DO SEIXAL
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para
todos

LISBOA-06-4230-FSE000010

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DE ALMADA
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para
todos

LISBOA-06-4230-FSE000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para
todos

LISBOA-06-4230-FSE000012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICIPIO DE SESIMBRA
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para
todos

214/698

Resumo | Summary
ComuniArte, pretende favorecer o desenvolvimento de
capacidades de aprendizagem, com vista à aquisição de
competências básicas, pessoais e sociais, recorrendo à
inclusão de práticas artísticas e culturais de pessoas em
risco de exclusão social. Contribui para reduzir a pobreza a
exclusão social e o desemprego em territórios urbanos
problemáticos. Reforça o envolvimento das Entidades
locais numa vertente de responsabilidade social.
A presente candidatura reflete parte das ações inscritas no
Plano Municipal de Intervenção com Pessoas em Situação
de Sem-Abrigo. Com efeito, considera-se que estas
medidas, centradas em áreas como o acompanhamento, a
capacitação e a criação de respostas, nomeadamente,
habitacionais, são um garante da sustentabilidade da
intervenção no apoio a esta população.
Programa integrado de intervenção com as pessoas em
situação de sem abrigo no território de Almada. O objetivo
desta operação será o de dotar Almada de recursos
essenciais para a qualificação da intervenção com a
população em maior vulnerabilidade social. Esta operação
inclui três atividades: gestão de casos, implementação de
um espaço de inserção diurno e de um projeto piloto de
alojamento à medida (Housing First).
O presente projeto visa concorrer para a inclusão social e o
combate à pobreza e discriminação no município da Moita,
tendo por base de intervenção um conjunto de atividades
na área das práticas artísticas, com vista à promoção da
igualdade de oportunidades, à participação ativa e
melhoria da empregabilidade.
A operação Palmela é Música é constituía por um conjunto
de ações inovadoras, direcionadas com especial incidência
para as pessoas em situação de fragilidade social, através
das quais se pretende dinamizar e apoiar a prática da
música nas suas vertentes mais diversas, privilegiando a
capacitação e a criação local e não apenas a fruição,
levando a música a todos, como veículo de práticas
inclusivas e participadas, fator de inclusão, coesão social
O projeto Orquestra Geração é inspirado no Sistema
Nacional das Orquestras Junvenis e Infantis da Venezuela
que tem na orquestra Sinfónica Simón Bolivar o seu
expoente máximo de qualidade, integrando desde há mais
de 38 anos integra nos seus agrupamentos crianças e
jovens de bairros problemáticos, com problemas de
insucesso e abandono escolar desintegrados da sociedade.
Com a implementação do projeto pretende-se criar um
conjunto de atividades de índole artística e cultural,
contextualizadas na prática de serviços educativos, que
integrem grupos ou pessoas excluídas, ou socialmente
desfavorecidos, de modo a promover a fruição de bens
culturais, com vista à aquisição de competências básicas,
pessoais e sociais, bem como ao exercício de uma cidadania
ativa e responsável.
Projeto de promoção de cidadania, inclusão e capacitação
na coprodução de conteúdos culturais para a exposição
central e programação temporária do Museu da Cidade,
sobre o território, a identidade e a memória, através de
práticas artísticas continuadas, envolvendo crianças e
famílias a partir da escola. Pretende-se explicitar e afirmar a
diversidade no discurso sobre a história e singularidade do
concelho.
A Operação Candidata ART FOR ALL! INCLUSÃO PELA ARTE
pretende com os stakeholders promover competências
pessoais, sociais, artísticas, culturais e de empregabilidade
com vista à inclusão como forma de combate à pobreza,
integração da diferença e igualdade nas relações
interpessoais, respeito pelos direitos humanos, tolerância e
não discriminação da população que reside e frequenta o
Bairro Municipal PER da Qtª da Piedade de Vila Franca de
Xira.
Pretende-se criar um modelo de intervenção assente na
participação ativa de vários grupos sociais e estratos
etários, da Idade Mais a crianças e jovens com
necessidades educativas especiais ou comunidades
imigrantes, tornando-os participantes e agentes co
criativos nas dinâmicas e atividades culturais locais, onde a
capacitação dos cidadãos decorre da qualificação das suas
vivências, do apoio na gestão da mudança e na igualdade
de oportunidades.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

236 549,15

235 035,07

414 595,00

121 904,50

409 717,68

130 931,00

213 123,00

105 000,00

585 249,40

200 205,26

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021
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LISBOA-06-4230-FSE000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICIPIO DE LISBOA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4230-FSE000014

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICIPIO DE SETUBAL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4230-FSE000016

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DE MAFRA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4230-FSE000017

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICIPIO DE OEIRAS
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4230-FSE000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DO BARREIRO
melhoria da empregabilidade;

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DE SINTRA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4230-FSE000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Nome da Operação | Operation Name

Elaboração de planos de ação, através da realização de
diagnósticos participados a todos os equipamentos
culturais de propriedade municipal, que identifiquem o
Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para "estado de arte" e apresentem estudos-prévios que
todos
garantam as dimensões de acessibilidade física e
intelectual. De modo a integrar os públicos com forte
vulnerabilidade social nas práticas culturais, desenvolver 2
projetos-piloto com foco nas acessibilidades sociais.
O município, através da operação Setúbal- Cultura Sem
Barreiras, pretende promover ações que estimulem as
competências de pessoas com deficiência ou doenças
Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para mentais, através de práticas artísticas e inclusivas nos
todos
equipamentos culturais, permitindo a interação e o
aumento da sua participação no contexto sociocultural,
bem como, o desenvolvimento de projetos artísticos que
tenham como objetivo a promoção de saúde mental.
Dada a importância de valorização da cultura do território
de Mafra, como forma de dotação positiva e multifacetada
dos cidadãos, sobretudo dos mais vulneráveis (crianças,
Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para jovens e idosos), a operação “Cultura em Mafra – da
todos
etnografia à música”, que, tal como o próprio nome indica,
enquadra-se na promoção e valorização da cultura do
Concelho de Mafra, mais precisamente nas vertentes e
musicais da região através de ações de dinamização.
A Orquestra Geração é um projeto de inclusão social
através da música, que se inspira no Sistema de Orquestras
Infantiles e Juveniles da Venezuela. Através da prática
Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para orquestral intensiva pretende concretizar objetivos no
todos
campo do desenvolvimento social, alargando o acesso à
fruição e prática cultural e promovendo a formação
musical. Presente em Portugal desde 2007, atualmente em
22 escolas, centrado no indivíduo, no grupo e na família.
O projeto “Descobrir a Música, Descobrir Músicos”
pretende dar a conhecer a música a jovens, descobrir
talentos e incluir socialmente jovens em situação de
vulnerabilidade social. Focando-se em jovens entre os 12 e
Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para
os 18 anos, este projeto irá promover numa 1ª fase cursos
todos
de música de curta duração onde se poderão descobrir
vocações na área da música. Numa 2ª fase, jovens com
maior aptidão irão receber uma bolsa de estudo numa
escola de jazz.
A necessidade de criar soluções e oportunidades
promotoras da expressão cultural e artística junto de
Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para
públicos em situação de exclusão social, nomeadamente,da
todos
população sénior e dos jovens , surgem as ações Cultura
Sai à Rua e o Projeto das Orquestras Escolares de Sintra.

LISBOA-06-4230-FSE000020

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DA AMADORA
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para
todos

LISBOA-06-4230-FSE000021

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DE SINTRA
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Inserção de
pessoas em situação de sem abrigo

LISBOA-06-4230-FSE000022

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DA AMADORA
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Inserção de
pessoas em situação de sem abrigo

LISBOA-06-4230-FSE000023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICIPIO DE MONTIJO
melhoria da empregabilidade;

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Inserção de
pessoas em situação de sem abrigo
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Resumo | Summary

A “Orquestra Geração da Amadora” é um projeto de
inclusão social através da música, integrando um conjunto
de novas respostas metodológicas de transformação das
relações sociais no sentido da equidade, da justiça e de
empowerment dos atores e agentes mais frágeis
provenientes de comunidades vulneráveis. Abrangerá cerca
de 500 crianças e jovens, ao longo de 36 meses, dos
Agrupamentos de Escolas Almeida Garrett, Damaia e
Miguel Torga.
Através da ETIR (equipa técnica de intervenção de rua) do
concelho de Sintra, é veiculada uma abordagem sistémica
junto das pessoas em situação de sem-abrigo, sendo ainda
promovidas Ações de informação/sensibilização com as
comunidades locais.
A Inserção de PSSA na Amadora assenta num trabalho
estruturado na Rede Social da Amadora. Desta forma, a
presente operação propõe um reforço no trabalho de
proximidade com as PSSA, desenvolvido em parceria com a
Comunidade Vida e Paz, baseado na metodologia de
atendimento e acompanhamento integrado e na figura
do/a gestor/a de caso, contribuindo para a procura de
soluções individualizadas e adequadas às características
individuais.
O (C)Asas preconiza uma resposta integrada no âmbito da
inserção de pessoas em situação de sem abrigo do
Concelho de Montijo, permitindo o acesso a um serviço
sustentável e a um conjunto de atividades e recursos que
se destinam a combater a pobreza e a discriminação, com
vista a promover oportunidades iguais e a participação
ativa promovendo a empregabilidade e a inserção
profissional.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

248 474,00

515 437,79

257 905,74

438 042,51

71 748,58

689 451,43

188 308,21

120 318,11

209 701,60

358 269,39
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LISBOA-06-4230-FSE000024

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DE CASCAIS
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4230-FSE000025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DO BARREIRO
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4230-FSE000026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MUNICÍPIO DE ODIVELAS
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4230-FSE000027

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALHOS
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
VEDROS
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4230-FSE000028

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a CARITAS DIOCESANA DE SETUBAL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALMADA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
SOCIAL CRL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a ASSOCIAÇÃO LUIZ PEREIRA MOTTA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000004

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
SOCIAL CRL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

Nome da Operação | Operation Name

Cascais sai à rua: Porque é possível acabar com as situações
de sem abrigo.
Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Inserção de Vai possibilitar a implementação de uma equipa
pessoas em situação de sem abrigo
multidisciplinar especializada para intervenção de base
comunitária reforçando a rede de respostas para a
integração de pessoas em situação de sem-abrigo.
O projecto Ser Casa Barreiro tem como grande objectivo a
inclusão social e profissional das pessoas em situação de
sem abrigo, ou em risco. Este projecto terá como base uma
equipa multidisciplinar que será responsável pela gestão de
Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Inserção de
casos (conforme definido na ENIPSSA), irá dinamizar um
pessoas em situação de sem abrigo
gabinete de apoio com várias actividades, e irá
implementar um modelo casas primeiro (housing first),
com duas habitações, sempre em articulação com o NPISA
loca
Pretende-se dar resposta à problemática crescente das
PSSA em Odivelas.A candidatura é efetuada em
parceria,agrupando instituições que tem pratica e
conhecimento no acompanhamento das PSSA.Serão
Inclusão ativa de grupos vulneráveis desenvolvidas atividades de apoio à inclusão através da
criação de gestores de caso, remodelação de estruturas de
apoio diurno, criação de Equipas de Rua.Será criado o
NPISA e desenvolvidas ações de informação e capacitação
para diferentes público-alvo.
Gabinete de acompanhamento psicossocial e alojamento
temporário destinado a pessoas em situação de Semabrigo, tendo como objetivo a capacitação dos indivíduos
Inclusão ativa de grupos vulneráveis de modo a que consigam obter a satisfação das
necessidades básicas, como alimentação, higiene e outras
de modo a promover a (re) integração dos Indivíduos na
sociedade.
O “(RE)Criar-se” pretende promover, através da prática
artística e de acompanhamento psicossocial, individual e na
rede social, a melhoria da qualidade de vida e bem-estar.
No desenvolvimento de competências artísticas capacita-se
Inclusão ativa de grupos vulneráveis também a aquisição de competências pessoais (empatia,
autoestima, relação com o outro e espírito de equipa,
capacidade de planear e executar), promovendo a
identidade pessoal e inclusão social da população-alvo.
O projeto “ SAI e Age “ é desenvolvido em dois bairros
clandestinos, com uma população heterogénea,
predominantemente jovem, cujas problemáticas são:
habitação e envolvente degradada, desemprego elevado,
SAI e Age - Saber, Autonomizar e Incluir e Age de
baixas qualificações, famílias com baixos rendimentos,
construção/mudança.
pouca participação cívica. O projeto prioriza a capacitação e
criação de respostas de apoio às famílias, formação,
emprego/empreendedorismo e apoio à organização
autónoma dos moradores.
O CLDS 3G visa promover a inclusão social dos cidadãos, de
forma multisetorial e integrada, através de ações em
parceria, que permitam contribuir para o aumento da
empregabilidade, para o combate a situações críticas de
CLDS 3G Moita - Moita Intervir para Incluir
pobreza. Visamos as dinâmicas sociais as atividades
económicas e múltiplas formas de manifestações sociais e
culturais da população. Esta intervenção assenta num
planeamento estratégico com instrumentos locais e
regionais.
O modelo de trabalho assenta numa gestão partilhada e
inclusiva, em dinâmicas participativas por forma a garantir
e potenciar a concertação dos diversos organismos e
entidades envolvidas de modo a reforçar estratégias de
REDE EM MOVIMENTO
cooperação. O objetivo é potenciar o envolvimento de
todos os atores fundamentais ao desenvolvimento das
freguesias alvo e maximizar as dinâmicas de intervenção,
de forma a garantir que estas se mantêm pós-projeto.
O CLDS 3G visa promover a inclusão social dos cidadãos de
forma multissetorial e integrada,através de ações em
parecia,que permitam contribuir para o aumento da
empregabilidade,para o combate a situações criticas de
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
pobreza. Visamos as dinâmicas sociais,as atividades
económicas e múltiplas formas de manifestações sociais e
culturais da população. Esta intervenção assenta num
planeamento estratégico com instrumentos locais e
regionais.

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da SEIES - SOCIEDADE DE ESTUDOS E
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a INTERVENÇÃO EM ENGENHARIA SOCIAL, SIGA - Setúbal Interinstitucional Gera Ação
melhoria da empregabilidade;
CRL

216/698

Resumo | Summary

O projeto SIGA – Setúbal Interinstitucional Gera Ação, com
um núcleo promotor de 3 IPSS e 1 ONGD, visa gerar
condições âncora de sustentabilidade e inovação com a
constituição de Conselhos Locais de Parceiros por freguesia
e uma Rede para a Empregabilidade. Com a diversidade de
mulheres e homens, crianças e jovens de cada
microterritório são geradas autonomias, inter-relações e
iniciativas, com suporte à sua apropriação e disseminação

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

366 427,71

286 684,57

530 941,00

383 242,18

83 373,80

434 700,00

390 491,15

417 710,87

425 679,50

434 687,86
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LISBOA-06-4232-FSE000006

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO COI
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000010

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ASSOCIAÇÃO DOS REFORMADOS E IDOSOS
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
DA FREGUESIA DE AMORA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
IRMANDADE DA MISERICÓRDIA DA VENDA
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
DO PINHEIRO
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
CENTRO
SOCIAL
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
AFONSOEIRO
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
SANTA CASA
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
AMADORA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000014

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
FAMÕES
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
SEACOOP igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
AGENCY, CRL
melhoria da empregabilidade;
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Resumo | Summary

O “K’CIDADE Vale de Alcântara – Recursos e
Desenvolvimento” pretende promover o aumento da
qualidade de vida da população residente através do
reforço em rede das condições de empregabilidade e da
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
capacitação da comunidade para a participação ativa na
criação de respostas sociais, que valorizem os recursos
existentes e que sejam mais adaptadas às necessidades de
cada bairro.
Pretende consolidar e criar novas respostas lideradas por
comunidade
e parceiros locais
garantindo a
adequabilidade aos problemas e às oportunidades,
mobilizando recursos locais e exógenos de forma a facilitar
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
a sustentabilidade futura dos processos iniciados. Para que
tal aconteça há um forte investimento no fortalecimento
da comunidade, organizações, redes de parceiros e
envolvimento do tecido empresarial.
O projeto Porto Salvo.Com ambiciona contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da população de Porto Salvo,
promovendo um desenvolvimento local liderado pelas
Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS)
pessoas, assente no reforço das condições de
empregabilidade, na sinergia, união e valorização dos
recursos locais, na participação ativa e no trabalho em
parceria de todos/as enquanto agentes de mudança.
Potenciar a economia local, através da implementação de
estruturas de apoio e qualificação dos desempregados,
com vista à criação de novos postos de trabalho
sustentáveis e duradouros. Promover a inclusão social das
CLDS-3G Palmela (Ganhar competências, Gerar
famílias de forma multissetorial e integrada, através do
oportunidades, Garantir emprego)
desenvolvimento de estratégias de intervenção para a sua
capacitação. Reforçar a cultura de parceria através de
projetos sustentáveis com vista à revitalização das
associações.
Uma intervenção que envolve uma entidade coordenadora
e tres entidades executoras , que promove a inclusão
social, atraves da Arte , promove circuitos de produção e
divulgação das potencialidades de cada territorio.Uma
Contrato Local Desenvolvimento Social 3 Geração intervenção das entidadades nos tres territorios, na
concretização das ações dos tres eixos, que visam a
sustentabilidade, promoção da qualidade de vida. Anexo
doc. merito da operação.
CLDS 3G-CONSIGO estabelece uma dupla valência,
associando o consigo (pessoa, proximidade, em conjunto)
com o outro significado (capacitação dos intervenientes,
sucesso) promovendo a integração dos cidadãos nas
CLDS 3G - Consigo
disponibilidades e potencialidades do território, criando
sinergias de diferentes entidades, no emprego,
empreendedorismo, divulgação de produtos locais,
empowerment social e associativismo, de forma a melhorar
a qualidade de vida.
O Roda Livre 3G, tem como principal objetivo promover
atividades e ações que privilegiem intervenções integradas
Roda Livre 3G
das diversas abordagens associadas ao fenómeno da
exclusão social, potenciando os territórios e a capacitação
dos cidadãos e das famílias.
Trata-se de um CDLS 3ª Geração que visa promover a
inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
numa determinada área urbana em crise, no Conselho da
Amadora, presente na Freguesia Falagueira Venda-Nova,
Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS)
através da disposição de condições e de instrumentos
favoráveis à capacitação deste território, através de ações
focadas nas necessidades e características da sua
comunidade, das organizações da economia social e do
tecido empresarial.
Projeto cujo objetivo é promover a inclusão social e
qualidade de vida dos residentes no território abrangido
pela intervenção, através da implementação de ações
CLDS Odivelas 3G - Gerar empregabilidade, inclusão e
capazes de potenciarem a capacitação individual e coletiva,
sustentabilidade
o exercício dos direitos, da cidadania ativa e da
parentalidade informada, o empreendedorismo, a
empregabilidade e o desenvolvimento sustentado.
O Invest3Gerações ambiciona promover de forma
integrada o desenvolvimento sócioeconómico local,
apostando no fortalecimento de processos que contribuam
para o aumento da empregabilidade no território. PretendeCLDS Invest3Gerações (Alcabideche e S. Domingos de
se, em parceria com organizações concelhias, combater
Rana)
situações
de
exclusão,
capacitando
indivíduos,
famílias,grupos e organizações, rentabilizando recursos e
serviços tendo em vista a igualdade de oportunidades, a
inclusão e coesão social

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

396 491,13

409 297,48

400 562,90

393 433,08

433 562,91

434 700,00

434 582,38

434 699,99

434 700,00

434 267,68

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4232-FSE000016

LISBOA-06-4232-FSE000017

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.01

09.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

Nome da Operação | Operation Name

CLDS4G + Juntos - Pendão

O CLDS4G + Juntos pretende contribuir para o
fortalecimento do território apoiado em dinâmicas
existentes, potenciando a capacitação das famílias, crianças
e jovens, com estreita relação com a comunidade e
procurando respostas/soluções para percursos alternativos
tendo em conta especificidades. As ações têm um forte
foco no apoio à construção de percursos de vida com
famílias e jovens de baixas qualificações, e na sua
valorização.

303 000,00

CLDS 4G + Próximo - Algueirão Mem Martins

O +Próximo CLDS4G permitirá uma continuidade da
intervenção da AKF na Tapada das Mercês e iniciará
intervenção no Casal de São José, envolverá a população na
construção activa de soluções para os seus desafios,
através da participação das famílias, crianças e jovens que,
utilizando a sua diversidade enquanto potência, estarão no
centro da mudança que se deseja, garantindo a
sustentabilidade desta em prol de uma maior coesão social.

603 000,00

LISBOA-06-4232-FSE000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

CLDS 4G Na Onda do Bairro - Vale de Chelas

LISBOA-06-4232-FSE000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

CLDS 4G + Ação - Serra das Minas

LISBOA-06-4232-FSE000020

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

CLDS 4G Territórios Sustentáveis - Santa Clara

LISBOA-06-4232-FSE000021

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

@tiVAr 4G - CLDS 4G Vale de Alcântara

LISBOA-06-4232-FSE000023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
COOPERACTIVA COOPERATIVA
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000024

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
CLDS 4G MOITA "MOITA INTERVIR PARA INCLUIR"
SOCIAL CRL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
SEACOOP igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
AGENCY, CRL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
NÓS-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS PARA
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
CLDS 4G - COMsigo
A INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE
melhoria da empregabilidade;

218/698

SOCIAL

DE

ENTREPRENEURS

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Moradas Coletivas

CLDS DesEnvolver Alcadibeche

Na onda do Bairro, pretende concertar a ação nas zonas de
intervenção prioritárias do Beato e Penha de França, no
que diz respeito à empregabilidade, formação e
qualificação; à intervenção familiar e parental, preventiva
da pobreza infantil, e promoção do envelhecimento ativo,
promovendo a mudança na situação das pessoas tendo em
conta os seus fatores de vulnerabilidade, a capacitação e
desenvolvimento comunitário e criação e animação de
redes.
+ Ação pretende promover respostas comunitárias
inovadoras no âmbito do envolvimento parental e da
participação juvenil no território da Serra das Minas.
Recorrendo a estratégias de mobilização e capacitação que
aumentem os recursos, as relações e o sentimento de
pertença das famílias, este projeto irá contribuir para a
diminuição das desigualdades sociais, ativando processos
territorialmente sustentáveis e promotores de qualidade
de vida.
O CLDS 4G Territórios Sustentáveis pretende aumentar a
coesão social de Santa Clara, nas zonas de maior
fragilidade: Galinheiras, Ameixoeira, PER 7 e 11. O Eixo1 irá
trabalhar com os que têm diferentes vulnerabilidades (ex:
imigrantes). O Eixo 2 irá focar-se no trabalho em rede na
área da violência doméstica e no desenvolvimento de
respostas para crianças e jovens, a partir do reforço das
competências dos agentes e redes locais (Eixo 4).
O @tiVAr 4G pretende capacitar a população do território
do Vale de Alcântara (Lisboa) através de estratégias
mobilizadoras das redes e atores locais, suscetíveis de criar
dinâmicas comunitárias e de incrementar uma capacidade
transformadora que promova a autonomia e a inclusão
social e profissional da população, o sentido de pertença e
valorização do seu bairro, assim como a re@tiVAção
sustentável das dinâmicas locais do território.
Trabalho a desenvolver em grande proximidade com a
população dos territórios a abranger favorecendo a sua
participação; Aposta num trabalho de rua dirigido à
população mais jovem; População cigana, em particular
mulheres e raparigas ciganas, como elementos
privilegiados da intervenção; Recurso a atividades
desportivas e artísticas como estratégia para o
desenvolvimento de competências, para a participação e
fomento da inclusão social.
O CLDS 4G Moita, visa promover a inclusão social dos
grupos que revelem maiores fragilidades no território da
Moita de forma integrada e em parceria com os agentes
locais, numa perspectiva de valorização contínua das
dinâmicas sociais, culturais e económicas. A intervenção a
que nos propomos, assenta num planeamento estratégico
tendo por base os instrumentos locais e regionais.
O Projeto DesEnvolve Alcabideche tem por finalidade
promover a inclusão social dos cidadãos através de ações, a
executar em parceria, que permitam contribuir para o
aumento da empregabilidade, o combate das situações
críticas de pobreza, especialmente o isolamento e solidão
da população idosa e da exclusão social em territórios
vulneráveis ou envelhecidos.
COMsigo - Um projeto que visa promover a inclusão social
de grupos populacionais que revelem maior nível de
fragilidade social, por meio de uma intervenção territorial
de proximidade, favorecendo processos de integração e
qualificação familiar, social e profissional, mobilizando para
o efeito a ação integrada de diferentes agentes e recursos
localmente disponíveis.

697 431,78

303 000,00

325 000,00

600 000,00

699 529,29

559 997,30

576 916,47

629 999,78

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O projeto irá ser desenvolvido numa zona urbana, que se
caracteriza por uma grande concentração de população
migrante e com um número bastante elevado de
residentes com 65 e mais anos.Caracteriza-se também pela
(RE)age em Rede - CLDS 4G
presença de um grande número de equipamentos sociais e
de respostas dedicadas à população idosa, no entanto
existe pouca articulação entre as mesmas.O projeto
prioriza a complementaridade de respostas e o trabalho em
rede.
O projeto "AGE em Rede" é desenvolvido num território
constituído por três freguesias que se podem caracterizar
pela sua heterogeneidade, no entanto, é possível
encontrarmos semelhanças em partes do território: a
AGE em Rede - Autonomizar, Governar e Empoderar
existência de bairros clandestinos, população jovem, as
habilitações, na sua generalidade, são baixas, e algum
movimento associativo. O projeto pretende incidir na
capacitação do individuo, da sua família e comunidade.
O SIGA 2.0 prioriza: intervenção territorializada nas
freguesias afastadas do centro urbano/ recursos,
pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade
social/económica; trabalho com jovens, suas famílias e
SIGA 2.0 - Setúbal Interinstitucional Gera Ação 2.0
escolas secundárias nas freguesias centrais. Dá
continuidade no concelho ao GT Empregabilidade, cria
grupos de cidadania envolvendo desempregados/as,
aposta na intergeracionalidade e metodologias inovadoras
com utilização de recursos do CLDS3G
O projeto irá promover o desenvolvimento das condições
de vida dos residentes no território de intervenção (Bairro
da Quinta da Fonte, União de Freguesias de Camarate,
Unhos e Apelação do Concelho de Loures) e aumentar os
CLDS 4G - Fonte de Mudança
níveis de coesão social e de qualidade de vida da população
por intermédio de ações que estimulem a capacitação
individual, familiar e comunitária e reforcem o trabalho em
rede entre Organizações e atores locais.
Este projeto tem como característica diferenciadora,estar
inserido num território,onde 5,2% da população residente
é imigrante/refugiada,tendo previsto nas ações propostas
trabalhar e valorizar a diversidade cultural,através de
Loures+Inclusi@
workshop`s,sessões
de
sensibilização,eventos,feiras,valorizando a riqueza das
diferentes culturas,tendo como produto final,a criação de
um jogo e revista,como forma de integração e inclusão da
população imigrante/refugiad

LISBOA-06-4232-FSE000027

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALMADA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000028

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a SENHORA DA CONCEIÇÃO DA COSTA DE
melhoria da empregabilidade;
CAPARICA

LISBOA-06-4232-FSE000029

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da SEIES - SOCIEDADE DE ESTUDOS E
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a INTERVENÇÃO EM ENGENHARIA SOCIAL,
melhoria da empregabilidade;
CRL

LISBOA-06-4232-FSE000030

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000031

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da START.SOCIAL - COOPERATIVA SÓCIOigualdade de oportunidades e da participação ativa e a EDUCATIVA PARA DESENVOLVIMENTO
melhoria da empregabilidade;
COMUNITÁRIO, CRL

09.01

Com o Projeto CLDS4GSESIMBRA|FAMÍLIA +, pretende-se
criar um modelo de intervenção assente na participação
ativa e, colaborativa de vários grupos sociais e organizações
09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
CENTRO COMUNITÁRIO DA QUINTA DO EIXO 2 - INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL, de proximidade, tornando-os participantes e agentes
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
CONDE
PREVENTIVA DA POBREZA INFANTIL
responsáveis nas dinamicas e atividades preventivas da
melhoria da empregabilidade;
pobreza, nomeadamente a infantil, promovendo o
crescimento comunitário sustentado assente nas premissas
da inclusão social e da coesão territorial.

LISBOA-06-4232-FSE000032

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

O CLDS4G Montijo pretende promover a inclusão social de
grupos populacionais que revelem maiores níveis de
fragilidade social num determinado território, mobilizando
para o efeito a ação integrada de diferentes agentes e
recursos localmente disponíveis, constituindo-se como um
instrumento de combate à exclusão social fortemente
marcada por uma intervenção de proximidade realizada em
parceria.
O CLDS 4G ParticipAção com um financiamento de
320.000,00€, visa promover a igualdade de oportunidades
e minimizar os impactos da pobreza e exclusão social em 8
bairros da freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.
Nesse sentido, foi elaborado um plano de ação com 9
atividades a executar em 36 meses e em parceria e que
prevê abranger um total de 728 destinatários diretos nos
eixos 1 e 2.

LISBOA-06-4232-FSE000035

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
SANTA CASA
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
MONTIJO
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4232-FSE000036

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE DE
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
ParticipaAção
SETÚBAL
melhoria da empregabilidade;

09.01

O CLDS 4G – SDR visa a promoção do emprego, formação e
qualificação e a intervenção familiar e parental preventiva
da pobreza infantil, junto da população mais vulnerável da
09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da TESE
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
freguesia de S. Domingos de Rana (território infra
Contrato Local de Desenvolvimento Social - 4G
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a DESENVOLVIMENTO PELA TECNOLOGIA,
concelhio).
S.Domingos de Rana (CLDS 4G - SDR)
melhoria da empregabilidade;
ENGENHARIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
Para isso propõe-se um Plano de Ação com 9 objetivos
específicos alinhados com o PEDS de Cascais, a alcançar
através de um total de 14 atividades, a implementar em
articulação com os atores do território.

LISBOA-06-4232-FSE000037

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

219/698

DA

MISERICORDIA

DO

CLDS4G MONTIJO

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

550 000,00

640 000,00

520 000,00

692 378,45

560 000,00

384 938,87

454 870,50

320 000,00

577 500,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4233-FSE000001

LISBOA-06-4233-FSE000002

LISBOA-06-4233-FSE000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

06

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

A RCM nº 68/2012 de 9 de agosto que renovou o Programa
Escolhas (PE) para o período de 2013/2015, bem como a
RCM nº 101/2015 de 23 de dezembro, definem que o PE
visa promover a inclusão social de crianças e jovens
provenientes de contextos socioeconómicos mais
vulneráveis, particularmente dos descendentes de
migrantes e de grupos étnicos, tendo em vista a igualdade
de oportunidades e o reforço da coesão social.

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ACM, I.P. , GESTOR
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
ESCOLHAS
melhoria da empregabilidade;

09.01

Com esta candidatura pretende dar-se continuidade ao
funcionamento do CNAIM de Lisboa, localizado em Lisboa,
que existe desde 2004.
09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, Centros Nacionais de Apoio à Integração de Os objetivos da atividade deste CNAIM são: apoiar,
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
I.P.
Migrantes (CNAIM)
esclarecer e encaminhar as pessoas migrantes para os
melhoria da empregabilidade;
serviços competentes; Prestar um serviço de atendimento e
aconselhamento em diversas áreas - para mais detalhes,
ver memória descritiva em anexo

09.01

DO PROGRAMA

Programa Escolhas

Com esta candidatura pretende dar-se continuidade ao
funcionamento do CNAIM de Lisboa, localizado em Lisboa,
que existe desde 2004.
09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
Inclusão ativa de imigrantes e minorias étnicas - Os objetivos da atividade deste CNAIM são: apoiar,
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES,
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
Centros Nacionais de Apoio à Integração de esclarecer e encaminhar as pessoas migrantes para os
I.P.
melhoria da empregabilidade;
Migrantes (CNAIM)
serviços competentes; Prestar um serviço de atendimento
e aconselhamento em diversas áreas - para mais detalhes,
ver memória descritiva em anexo

LISBOA-06-4233-FSE000004

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES,
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
I.P.
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000004

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
VÍTIMA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a TRANQUILMOUNTAIN LDA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a ASSOCIAÇÃO U. DREAM PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da MUNDO A SORRIR - ASSOCIAÇÃO DE
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MÉDICOS
DENTISTAS
SOLIDÁRIOS
melhoria da empregabilidade;
PORTUGUESES

LISBOA-06-4234-FSE000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a ASSOCIAÇÃO REDE DO PROGRESSO
melhoria da empregabilidade;

220/698

A RCM nº 151/2018 de 22 de novembro que renovou o
Programa Escolhas (PE) para o periodo de 2019-2020,
define que o PE visa promover a inclusão social de crianças
Inclusão ativa de imigrantes e minorias étnicas e jovens provenientes de contextos mais vulneráveis,
Programa Escolhas
particularmente de descendentes de migrantes e de
crianças e jovens ciganos/as, a igualdade, a não
discriminação e o reforço da coesão social.
O abem: tem como objetivo resolver um problema
social,que é a falta de acesso ao medicamento por parte de
pessoas que não têm dinheiro para os pagar.A falha na
Programa abem: Rede Solidária do Medicamento
aquisição de medicamentos prescritos, ou seja, a não
(Lisboa)
adesão primária, é precisamente o que acontece no nosso
país com muitas famílias carenciadas. Apresentamos uma
solução inovadora, eficiente e eficaz
Os CARE 2.0 visam que as crianças e jovens estejam mais e
melhor protegidas da violência sexual (VS). Pretendem:
prestar apoio especializado a mais crianças/jovens vítimas
CARE 2.0 LISBOA - APOIO A CRIANÇAS E JOVENS de VS, incluindo de VS online; empoderar crianças/jovens,
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
através da criação de um programa de prevenção da VS;
capacitar profissionais e entidades para a atuação em
situações de risco e de VS; sensibilizar famílias e população
para a proteção de crianças face à VS.
O Abraço de Grupo disponibiliza ajuda especializada na
área da saúde mental a Cuidadores Informais da Zona de
Lisboa, através de uma aplicação web e mobile que
Abraço de Grupo - Cuidadores Informais
possibilita a realização de sessões de psicologia online,
quer individuais quer em grupo, moderadas por psicólogos
certificados.
A U.DREAM tem como missão Educar estudantes do ensino
superior para o Impacto Social. Com um programa
educativo com duração de 2 anos, estes estudantes são
convidados a mudar o mundo e impactar variadíssimas
U.DREAM LISBOA
realidades menos positivas, enquanto se desenvolvem
continuamente.
Com este programa, vamos finalmente poder expandir a
metodologia e impacto U.DREAM para a nossa capital,
Lisboa.
O Cascais A Sorrir irá contribuir para o reconhecimento da
educação da saúde oral como estratégia fundamental para
a equidade e coesão social e para a melhoria da qualidade
de vida e da saúde em geral das populações mais
Cascais A Sorrir
vulneráveis, promovendo a participação de crianças,
adultos em idade ativa, pessoas portadoras de
incapacidade e idosos, na construção de resultados em
promoção da saúde oral com vista à capacitação individual
e comunitária.
Para responder ao problema da exclusão social e
desemprego associados à inexistente ou insuficiente
emergência
de
inovação
social
nas
práticas
empreendedoras, surge a solução Social Innovation
Social Innovation Academy
Academy.
A solução configura um espaço de oportunidade à
intervenção transetorial, estruturada e assistida de criação
de inovação social, com enfoque na capacitação, na
formação e no acompanhamento.

8 410 715,14

3 765 149,83

4 019 165,27

4 656 715,02

292 027,29

89 234,14

54 698,00

131 803,15

212 403,06

178 500,00
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A Re-food incide sobre 3 problemas importantes e
negligenciados:
1. A fome;
2. A fragmentação social;
2. O desperdício alimentar.
LISBOA-06-4234-FSE000012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a RE-FOOD 4 GOOD - ASSOCIAÇÃO
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000014

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000017

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000021

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000022

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

221/698

Para a respetiva resolução, a organização propõe o
Movimento Re-food.
1. É simples - basta fazer;
2. É remunerador - em termos de felicidade e impacto
social;
3. É contagioso - na medida em que quando os cidadãos
sabem que o modelo funciona e que a oportunidade para
replicar existe, o número de núcleos cresce
Projeto de voluntariado hospitalar pediátrico que funciona
todas as noites, com a vertente das histórias de embalar. O
facto ser à noite e de forma regular é inovador já que a
maioria dos projetos que envolvem voluntariado com
ASSOCIAÇÃO NUVEM VITÓRIA
Vitória Vitória…Na Estefânia
crianças se resume a ações semanais - e muitas delas
remuneradas. As visitas dos voluntários implicam o
trabalho de uma dupla de contadores com capacitação
específica para o efeito.
O Apps For Good (AFG) é um projeto educativo desenhado
para
desenvolver
nas
jovens
competências
empreendedoras capazes de enfrentar os desafios do séc.
XXI. Através da tecnologia, trabalhamos com alunos e
AICD - ASSOCIAÇÃO PARA INSERÇÃO POR
Apps for Good - Lisboa Portugal
professores para alterar o paradigma pedagógico, apoiando
CENTROS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO
os jovens a transformar ideias em produtos tecnológicos
reais (apps) em benefício da comunidade (for good),
promovendo a consciência cívica, a inclusão social e a
futura empregabilidade.
O SPEAK liga pessoas migrantes, refugiadas e locais através
de um programa de intercâmbio de línguas e de culturas
que combina grupos de línguas e eventos organizados pela
SHARE YOUR WORLD, LDA
SPEAK
comunidade. Nas comunidades SPEAK, os participantes
partilham a sua língua e cultura, enquanto criam novas
amizades, quebram preconceitos, celebram a diversidade e
criam redes locais de suporte.
A SURFaddict visa com este projeto articular com
instituições de apoio e solidariedade social do concelho de
Lisboa a prática regular de surf adaptado.
SURFADDICT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA Polo de Surf Adaptado - Prática regular e eventos de
A SURFaddict pretende criar um polo de Surf Adaptado na
DE SURF ADAPTADO
surf adaptado
Praia de Carcavelos para garantir com esta solução um
maior acesso dos beneficiários ao desporto e em concreto
à modalidade de surf adaptado.
O menos nasceu com a missão de simplificar a criação de
micro-negócios para permitir qualquer pessoa criar as suas
oportunidades.
Trabalhamos com desempregados e subempregadas, na
criação do seu próprio emprego e portanto, lançamento do
ASSOCIAÇÃO MENOS HUB
Microempreender para Criar Oportunidades
seu micro-negócio.
Criámos uma solução integrada, presencial com apoio
digital focada nas 3 barreiras críticas para criação de
autoemprego – falta de competências, de rede de apoio e
acesso limitado a recursos.
O Home360, através do apoio personalizado a pessoa com
demência e do(a) cuidador(a) informal, em contexto
comunitário/domiciliário e utilizando a metodologia
centrada na figura do(a) gestor(a) de caso, pretende,
INSTITUTO S.JOÃO DE DEUS
Home360
promover
a
inclusão
social,
diminuindo
as
institucionalizações precoces da pessoa com demência e a
diminuição da sobrecarga do(a) cuidador(. A intervenção é
potenciada pela dinamização de um site e app.
O CuiDando pretende, através da figura de gestor de caso,
com deslocação ao domicílio e apoio personalizado,
contribuir para a estabilização psiquiátrica de pessoas com
doença mental grave de forma a que estas possam integrar
INSTITUTO S.JOÃO DE DEUS
CuiDando
uma ocupação/emprego, evitando reinternamentos e o
recurso a apoios económicos estatais, potenciando uma
verdadeira reintegração sociocomunitária, promovendo
ganhos em saúde e sociais com inclusão e qualidade de
vida.
"Miúdos Surdos na Rádio Miúdos" é um canal que dá voz
aos miúdos surdos, em igualdade de oportunidades
relativamente aos miúdos ouvintes. Com produção dos
miúdos surdos, em Língua Gestual Portuguesa, a sua língua
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA RÁDIO MIÚDOS Miúdos Surdos na Rádio Miúdos
materna e umas das línguas oficiais portuguesas, nos canais
visuais da Rádio Miúdos(www.radiomiudos.pt) em
interação com os canais audio,sem segregações, alinhado
com a nossaMissão. Um canal de miúdos para miúdos,
único e sem barreiras
Movimento Re-food

93 333,33

70 000,00

317 333,13

69 933,48

57 680,00

184 718,94

265 889,22

152 180,10

246 123,53
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LISBOA-06-4234-FSE000026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a MOVIMENTO 55+ ASSOCIAÇÃO
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000027

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000030

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000035

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000039

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000041

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

Nome da Operação | Operation Name

55+ Scaling the Impact

A 55+ é uma plataforma humana com base tecnológica que
tem como objetivo valorizar e integrar as pessoas de 55 e
mais anos, prevenir e combater a solidão e o isolamento
através da atribuição de serviços variados comunitários
(jardinagem, pequenas reparações, comida ao domicilio,
etc) que promovem as relações intra/intergeracionais e que
são remunerados após avaliação e ativação de cada
inscrito. (Página 24 do PD para resumo de plano em Lisboa)

O WeGuide, projeto desenvolvido pela Associação Terra
dos Sonhos, visa melhorar a qualidade de vida e promover
o bem-estar psicológico do doente oncológico e do seu
cuidador, através da atuação de um Guia em Saúde,
ASSOCIAÇÃO TERRA DOS SONHOS
WeGuide
profissional que tem como função acompanhar o doente e
o seu familiar/cuidador informal, ao longo de um período
pré-estabelecido, dando estrutura, apoio prático, confiança
e suporte biopsicosocioespiritual.
Os Clubes A.TUA apresentam uma estratégia de longo
prazo com uma oferta de atividades continuadas e
estruturadas, para jovens de 12 - 20 anos, focada na
criação de espaços de capacitação e mobilização para a
YOUTHCOOP - COOPERATIVA PARA O
Clubes A.Tua participação cívica, inspirado nas temáticas defendidas
DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA CRL
pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como a
redução das desigualdades, a educação para a cidadania e a
sensibilização para as causas e efeitos das alterações
climáticas.
Pretende-se criar,através de processo de design
participativo,um espaço escolar mais dinâmico,positivo e
atractivo para as crianças,professores,auxiliares, técnicos e
famílias, estimulando bem-estar e o brincar.Pretende-se
ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES
Escola da Cigarra Feliz
ainda adoção de novas estratégias e práticas pedagógicas
com ênfase no desenvolvimento de competências
socioemocionais
das
crianças
nomeadamente
autorregulação,comunicação,resolução
de
problemas,criatividade e adaptabilidade
Criar um ecossistema de ensino em que todos aprendem e
todos ensinam, a implementação das metodologias ativas e
inovadoras, novas abordagens didáticas e práticas
pedagógicas, o acesso a novos equipamentos digitais e
COCRIAR O FUTURO - Educação Social e Tecnológica
ASSOCIAÇÃO CIAPA CENTRO AEROESPACIAL
tecnológicos, kits didáticos diferenciados e inovadores,
4.0
temáticas pertinentes, um novo conceito e cultura de
escola, leva a uma transformação da sala de aula e da
escola. Ensino/aprendizagem para as competências. Saber
e saber fazer
Este projeto visa uma intervenção dirigida aos grupos hard
to reach da comunidade,
especificamente pessoas consumidoras de substâncias
psicoativas, pessoas em situação de sem
CRESCER NA MAIOR - ASSOCIAÇÃO DE Point-of-Care de Rastreio e Tratamento da Infeção abrigo, refugiados e migrantes, que se encontram
INTERVENÇÃO COMUNITARIA
pelo Vírus da Hepatite C
afastados do sistema nacional de saúde,
permanecendo não diagnosticados para algumas doenças
infeciosas, entre as quais se destaca
o HCV.

LISBOA-06-4234-FSE000042

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a LIFESHAKER - ASSOCIAÇÃO
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000043

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ASSOCIAÇÃO VILACOMVIDA - A MAIS VALIA
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
Gerações Autónomas
NA DIFERENÇA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000044

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000045

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
VILLAGE UNDERGROUND LISBOA - CULTURA
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
Escola de Música Urbana e Contemporânea
E CRIATIVIDADE, LDA
melhoria da empregabilidade;

222/698

Resumo | Summary

JOBS AIRPORT

Academia de Líderes Ubuntu

O projeto “Jobs Airport” visa o desenvolvimento de uma
incubadora juvenil de Empreendedorismo Social objetivada
no mitigar da problemática do Desemprego Jovem
emergente em territórios problemáticos do Concelho de
Almada, envolvendo e capacitando 300 jovens para
contribuírem para o desenvolvimento económico e social
das suas comunidades de origem.
Com o projeto “Gerações Autónomas” a Associação
pretende, através do conceito 360º "CafécomVida" e da
sua Metodologia de Intervenção para a Vida Autónoma,
promover a mais valia na diferença, actuando de forma
preventiva junto de jovens com défice cognitivo ligeiro e da
sociedade, a dois níveis: Orientação Profissional (PIT’s,
Treinos de Autonomia) e Aprendizagem on-the-job
(Trabalho em eventos; Inclusão 360º e Curso de
Competências Funcionais).
De forma a evitar informação duplicada, remetemos para o
Plano de Desenvolvimento da IIES, estando a informação
pedida na parte E, questão 1.
Construção de novas perspectivas de futuro para crianças e
Jovens
Uma Escola que pretende atuar, com recurso ao poder
transformador da música urbana e contemporânea, na
promoção da inclusão social de crianças e jovens da Área
Metropolitana de Lisboa que vivam em territórios urbanos
problemáticos contribuindo para a eliminação de
discriminações, assimetrias económicas, sociais, culturais e
territoriais através de práticas artísticas e culturais.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

105 000,00

355 558,80

102 376,31

70 000,00

134 777,92

106 184,29

119 000,00

241 394,82

175 538,46

83 859,99
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LISBOA-06-4234-FSE000047

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da TESE
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a DESENVOLVIMENTO PELA TECNOLOGIA, "Skill'IT"
melhoria da empregabilidade;
ENGENHARIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

O “Skill’IT” [nome provisório] pretende ser o “Spotify” das
experiências locais de desenvolvimento de competências
pessoais, sociais e digitais chave para o futuro no mundo
do trabalho. Através desta iniciativa, jovens entre os 15-29
anos, particularmente jovens em situação NEET ou em
situação de vulnerabilidade social, poderão criar e partilhar
a sua própria “playlist” de empregabilidade.

LISBOA-06-4234-FSE000048

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
RÉS DO CHÃO
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
ASSOCIAÇÃO
melhoria da empregabilidade;

Ver ponto E1 do Plano de Desenvolvimento.

CENTO

E

DEZANOVE

O Nosso Chão Lisboa

LISBOA-06-4234-FSE000049

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a ASSOCIAÇÃO INSPIRAR O FUTURO
melhoria da empregabilidade;

A solução proposta apresenta uma abordagem
diferenciadora e inovadora aos jovens inseridos em
contexto escolar. Através da criação de um roadshow de
Roadshow de feiras de orientação profissional em feiras de orientação profissional, com escolas secundárias
escolas secundárias de Lisboa
em Portugal, de natureza pública e privada, uma manhã em
cada escola, permite uma abordagem direta, cuidada e
personalizada a cada jovem, através de técnicos altamente
especializados.

LISBOA-06-4234-FSE000052

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
RÉS DO CHÃO
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
ASSOCIAÇÃO
melhoria da empregabilidade;

Na minha praceta

CENTO

E

DEZANOVE

LISBOA-06-4234-FSE000053

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
O cavalo e eu... Juntos à descoberta da Literacia!
LISBOA - APCL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000055

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
SEACOOP igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
AGENCY, CRL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000056

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000058

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ASSOCIAÇÃO VITAMIMOS SABE - SAÚDE,
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
Chefs de Saúde
AMBIENTE E BEM ESTAR
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000060

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

SOCIAL

ENTREPRENEURS

StartLab - Incubadora de Negócios Locais

Somar Sorrisos

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ADM ESTRELA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
Academia Moov Liberdade
DESENVOLVIMENTO
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000062

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

DiversITy

LISBOA-06-4234-FSE000063

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a ASSOCIAÇÃO TERRA DOS SONHOS
melhoria da empregabilidade;

Oficina do Sonho

223/698

Ver ponto E1 do Plano de Desenvolvimento.
O projeto visa promover a inclusão e participação de
crianças com necessidades especiais, do 1.º ciclo da rede
pública escolar do concelho de Lisboa, aliando a
hipoterapia/ equitação terapêutica à literacia.
Prevê-se a realização de sessões terapêuticas a crianças
com necessidades de saúde especiais e o desenvolvimento
de uma actividade interdisciplinar, integrando as crianças
do ensino regular, que culmine na elaboração de livros
infantis.
O StartLab constitui-se como o polo de incubação da
Fábrica do Empreendedor, criado com o objetivo de apoiar
e promover microiniciativas de empreendedorismo, numa
lógica de desenvolvimento de atividades económicas, de
combate ao desemprego e promoção da inclusão e
inovação social no concelho de Sintra.
O projeto Somar Sorrisos assume-se como uma
metodologia que integra a risoterapia, clown, mindfulness
e emoções positivas como base para estimular a
implementação de programas de bem-estar e felicidade nas
escolas, em especial nas que se encontram inseridas em
zonas desfavorecidas
A IIES “Chefs de Saúde” visa promover a Saúde nas escolas
públicas de Cascais, junto de alunos do 2º ciclo do Ensino
Básico. Em ambiente escolar, os alunos irão contactar com
hortofrutícolas e são convidados a preparar snacks e
receitas saudáveis. Complementando a tradicional
abordagem teórica, as sessões usam metodologias ativas e
dão o papel central às crianças, responsabilizando-as e
capacitando-as para o seu projeto de vida saudável.
O insucesso escolar (na fase de transição no 1.º e 2.º ciclos)
é derivado da não aquisição de conhecimentos da língua
portuguesa e de questões emocionais e psicológicas que
ocorrem nesta fase. Sob o lema “A transição circular nas
escolas”, a Academia Moov Liberdade é um projeto de
cocriação de ferramentas que visam desenvolver
conhecimentos da língua portuguesa e integrar a economia
circular, trabalhando competências transversais dos alunos.
DiversITy, é uma iniciativa da Fundação Aga Khan Portugal,
que visa melhorar o bem estar e qualidade de vida de
cidadãos migrantes a residir em Portugal, através do
desenvolvimento de soluções que permitam melhor
navegação nos serviços de saúde. Para o efeito, propomonos a desenvolver processo colaborativo com cidadãos e
profissionais, coconstruindo soluções adaptadas à
diversidade de cidadãos que constituem a atual sociedade
cosmopolita.
A Oficina do Sonho é uma iniciativa pioneira e sistémica
que integra várias dimensões do ecossistema das
crianças/jovens em acolhimento. Visa desenvolver
competências sociais e emocionais dos mesmos para a
promoção do seu bem-estar emocional. Pretende
paralelamente capacitar os adultos que com eles
permanecem diariamente durante o tempo de
acolhimento. O objetivo último é conseguir potenciar vidas
estruturadas e integradas na sociedade.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

132 940,85

182 913,50

105 000,00

168 581,35

105 000,00

50 217,33

70 000,00

89 292,62

53 666,65

113 271,15

68 657,98
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LISBOA-06-4234-FSE000064

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000065

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

A FARO(L) visa a transformação social através da empresa e
terá como principal objetivo apoiar startups de todo o
mundo que lutem pela redução da escravatura moderna no
GLOBALMOZA, INVESTMENT SOLUTIONS, FARO(L): Aceleradora para startups que lutam contra
mundo. Através da aceleradora, serão disponibilizados
LDA
a escravatura moderna
apoio financeiro, serviços de aceleração e espaços de
trabalho às startups, para que estas se tornem grandes
empresas sociais bem-sucedidas.
O “Kit Direitos Humanos” é programa didático, sociolúdico, inspirado na Convenção Sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, adaptado a diferentes idades,
para ser utilizado em escolas, associações e grupos
informais de educação, incluindo pela criança/jovem,
INOVAR AUTISMO - ASSOCIAÇÃO DE
KIT DIREITOS HUMANOS
individualmente ou em família. Com uma componente
CIDADANIA E INCLUSÃO
física (jogo de tabuleiro e uma digital (APP + plataforma
moodle), o KIT incluirá um conjunto acessível de atividades
didáticas.

LISBOA-06-4234-FSE000066

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES
melhoria da empregabilidade;

Zing Planet Lisboa

LISBOA-06-4234-FSE000068

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

Bytes4Future

LISBOA-06-4234-FSE000071

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
HUBIP - HUB DE NEGÓCIOS DE IMPACTO
Escola de Impacto
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
PORTUGUÊS LDA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000074

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
P28 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
MANICÓMIO
CRIATIVO E ARTÍSTICO
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000076

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000079

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000080

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

O ZingPlanet é um projeto de inovação social que pretende
promover intercâmbios, envolvendo os jovens com a sua
comunidade e seu território numa perspetiva dar a
conhecer a outros jovens de outros municípios. Este
projeto será desenvolvido na região metropolitana de
Lisboa e pretende fazer com que os jovens carenciados
financeiramente tenham as mesmas oportunidades que os
jovens com maior possibilidade económica, não excluindo
outros jovens
O Bytes4Future é um projeto promovido pela Fundação
Aga Khan em parceria com a Wannaplayer Unipessoal que
pretende dar resposta a jovens NEET, dos 18 aos 29 anos,
do concelho de Sintra de contextos socialmente
vulneráveis, através da capacitação para as competências
do futuro e digitais, facilitadoras da sua integração e
permanência no mercado de trabalho e no
estabelecimento de percursos de vida que favoreçam a sua
integração social.
Ver secção E do Plano de Desenvolvimento
Espaço de Criação artística dedicado à capacitação e
reinserção psicossocial e profissional de pessoas com
experiência de doença mental.É o 1o espaço de criação e
inovação de Arte Bruta em Portugal,em cowork regular
juntando artistas-doentes a outros criativos.Trabalhamos
arte e a empregabilidade,ampliando-a a setores mais
comerciais.Outros
objetivos
são
redução
do
estigma,mudança de cultura saúde mental em empresas e
no sistema público.

A população com deficiência é frequentemente
discriminada no acesso a bens e serviços, nomeadamente
no atendimento em estabelecimentos comerciais. As lojas
necessitam de se preparar para a diversidade: além das
EIXO NORTE SUL, UNIPESSOAL LDA
Plataforma Comerci-ALL
acessibilidades físicas, deve existir uma equipa com
competências específicas de atendimento. A Plataforma
Comerci-ALL capacitará os colaboradores com estas
competências, impactando a população com deficiência
que venha a visitar as lojas
Projeto que visa a promoção do envelhecimento ativo e o
combate ao isolamento social através de intervenções de
reabilitação cognitiva com recurso à robótica na população
idosa.
INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO Reabilitação Cognitiva com Robot PEPE - Portable
Terá ainda uma componente de desenvolvimento
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Exergames Platform for Elderly
tecnológico da qual resultará uma nova ferramenta
terapêutica reabilitativa: videojogos cognitivos em
realidade aumentada que incidirão nos domínios mais
perecíveis ao fator idade e/ou processos demenciais.

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
CONEXÃO
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
JUVENIL
melhoria da empregabilidade;

224/698

Resumo | Summary

LUSÓFONA

-

ASSOCIAÇÃO CONEXÃO
LUSÓFONA
JORNALISMO
EMPREENDEDORISMO DIGITAL - REPLICACAO

IIES de replicacao para o combate ao desemprego jovem e
falta de formação, com foco em populações vítimas de
discriminação étnico-racial. O Jornalismo e o
E Empreendedorismo digital serão as ferramentas de
inclusão social, com planos de formação contínua e criação
de laboratórios de capacitacao incubados em Instituições
de Ensino e Bairros carenciados da Área Metropolitana de
Lisboa. Pretende-se capacitar 1500 jovens.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

395 675,00

78 400,00

62 681,50

287 106,32

105 000,00

223 969,90

50 029,00

52 080,00

112 358,61

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
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LISBOA-06-4234-FSE000081

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
SEACOOP igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
AGENCY, CRL
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000082

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da AKSL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a DESPORTIVA DE KARATÉ SHOTOKAN DE
melhoria da empregabilidade;
LISBOA

LISBOA-06-4234-FSE000083

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO CIDADE DE LISBOA
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000084

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
PEDALAR SEM IDADE - ASSOCIAÇÃO DE
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
APOIO À 3ª IDADE
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000085

LISBOA-06-4234-FSE000088

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01

SOCIAL

ENTREPRENEURS

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
ANEAC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
melhoria da empregabilidade;

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a ASSOCIAÇÃO JUST A CHANGE
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000089

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000092

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000094

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

LISBOA-06-4234-FSE000096

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

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

225/698

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A Fábrica do Empreendedor tem como missão promover o
desenvolvimento local a partir da empregabilidade e do
empreendedorismo potenciando os recursos ativos do
território (tecido social, empresarial e organizacional), para
Fábrica do Empreendedor
que se estabeleça um matching de oportunidades – do lado
de quem procura uma solução de empregabilidade
(formação/capacitação, emprego por conta de outrem ou
por conta própria) e do lado de quem procura recursos.
O projeto "Karate com Valor" pretende associar os valores
preconizados pela prática de Karate (Auto Controlo,
Caráter, Etiqueta, Esforço, Sinceridade) aos valores que
devem ser valorizados no processo educacional das
Karate com Valor
crianças. Estas 5 máximas serão os princípios de qualquer
aula realizada no contexto deste projeto centrados
sobretudo no auto-controlo como forma de melhoria do
comportamento dos alunos do projeto.
O Projeto pretende promover o crescimento e a
disseminação da metodologia Academia CV.pt., que dá
resposta à falta de soluções socioeducativas para a
Academia CV.pt - Boas Práticas para a integração de integração das crianças imigrantes inseridas no sistema de
alunos imigrantes
ensino - com especial enfoque ao nível das dificuldades de
comunicação em português - e consequentes impactos ao
nível dos resultados escolares e desenvolvimento pessoal e
social, que são fatores de exclusão e vulnerabilidade.
Realização de passeios de 60 minutos em bicicletas
adaptadas para o efeito para idosos ou pessoas com
mobilidade reduzida, tendencialmente gratuitos e
tripulados por Pilotos voluntários devidamente formados
Pedalar Sem Idade - Pelo Direito ao Vento nos
para o efeito. São facultados a Instituições como Lares,
Cabelos
Centros de Dia, Clinicas de reabilitação e outros similares e
também às Famílias cujos idosos não se encontrem ainda
institucionalizados mas que sofram de solidão não
desejada.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

109 112,71

50 048,60

178 282,23

92 166,20

O Artallis, por meio da arte, promove o desenvolvimento
integral e holístico e a construção do projeto vital, de cada
criança/jovem. Este modelo de intervenção estrutura-se
DE Artallis – Por um mundo mais humanizado, em 5 medidas: “MusicalMente”; “Crescendo”; “Opus
encantado e feliz, com arte.
Tutti”; “Em Harmonia”; e “Casa dos Afetos”. Através da
educação, da prática, da criação e da produção artística,
pretende-se inspirar, potenciar, capacitar e empoderar para
um mundo melhor, mais humanizado, encantado e feliz.

476 000,00

Permitir que Franchisados do Just a Change,
independentes, possam responder diretamente às causas
do problema: reabilitar a casa, para permitir a reconstrução
da Vida, mitigando os efeitos da Pobreza Habitacional nas
várias dimensões da vida do beneficiário (abrigo estrutural,
conforto, saúde, bem-estar e no amor-próprio).

160 130,84

Projeto Disseminação

O VER propõe uma solução de criação de auto-emprego
e/ou aumento de rendimentos com base em negócios
regenerativos para 105 desempregados. A metodologia
VER consiste em fazer os participantes imergirem por 8
BVLL
COOPERATIVA
PARA
O
VER - Viveiro de Emprego Regenerador
meses ("learning by doing") nos vários negócios ligados à
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CRL
floresta autóctone, horta bio, turismo de natureza e
transformação de alimentos saudáveis que a biovilla
desenvolve, por forma a construírem o seu negócio e
propósito profissional.
A VARINA - Turismo de base comunitária - é uma empresa
de turismo com impacto social que pretende transformar o
VARINA RADICAL - BIKES, UNIPESSOAL LDA VARINA - Turismo de Base Comunitária
mundo a partir do envolvimento das comunidades
piscatórias locais no processo turístico, de forma a
promover o seu desenvolvimento sustentável.
O Projeto da Associação Surf Social Wave visa promover o
desenvolvimento de competências para a empregabilidade
de pessoas com mais de 18 anos em situação de
desemprego ou à procura do primeiro emprego.
Associação Surf Social Wave - Programa Surf para a
ASSOCIAÇÃO SURF SOCIAL WAVE - ASSW
O surf é a ferramenta base que aliada a outras vai apoiar os
Empregabilidade
participantes no desenho e concretização do seu percurso
pessoal/profissional, potenciando a atividade e o knowhow dos diversos contextos de trabalho possíveis na área
do surf e não
O “ParticipAção” é um projeto de ação e promoção da
participação cidadã, que se destina a públicos em situação
de vulnerabilidade social, técnicos sociais e poder local. O
projeto visa empoderar os seus participantes para que
CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU
ParticipAção
estes sejam os principais atores das transformações
necessárias para a melhoria das suas condições de vida e da
vida das comunidades. Fruto deste trabalho participativo
cria-se o Kit da Participação.

132 170,32

103 515,92

93 728,21

124 364,14
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LISBOA-06-4234-FSE000099

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a PAIS EM REDE - ASSOCIAÇÃO
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000102

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a It's About Impact - Associação Sociocultural O Mundo é o meu Bairro
melhoria da empregabilidade;

LISBOA-06-4234-FSE000103

LISBOA-06-4234-FSE000108

LISBOA-06-4234-FSE000109

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01

09.01

Sintra Inclui+

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a LADO B LDA
melhoria da empregabilidade;

238 731,24

301 207,35

UpStart - Oficinas

301 631,23

TOP – Transforma O teu Potencial

O TOP (Transforma O teu Potencial) é um programa
direcionado à valorização de jovens em medida de
internamento em centro educativo, pretendendo potenciar
a integração social dos mesmos após a cessação da medida,
através de um programa integrado de capacitação e
posterior acompanhamento. Neste projeto, a decorrer em
Centro Educativo de Lisboa, pretende-se que a capacitação
a efetuar tenha um importante papel na diminuição do
risco de reincidência

57 924,16

O projeto Gamezone Lisboa tem como principal objetivo a
mitigação do défice de competências de português e
matemática de alunos com baixo estatuto socioeconómico.
Para tal a IIES contempla o desenvolvimento do SPOT
Literacia no Espaço Público - uma ferramenta pedagógica
para professores, materializada num jogo multimédia que
lança desafios de literacia e numeracia em torno do
património cultural do Município.

246 611,66

LISBOA-06-4234-FSE000110

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.01

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a FUNDAÇÃO ALTICE PORTUGAL
melhoria da empregabilidade;

Ubbu Aprende a Programar

LISBOA-06-4436-FSE000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e
MUNICÍPIO DE SINTRA
promoção da igualdade de oportunidades

Combate às discriminações e aos estereótipos Formação de públicos estratégicos

LISBOA-06-4436-FSE000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
promoção da igualdade de oportunidades
EMPRESARIAL

LISBOA-06-4436-FSE000008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e UMAR-UNIÃO DE MULHERES ALTERNATIVA Combate às discriminações e aos estereótipos promoção da igualdade de oportunidades
E RESPOSTA
Formação de públicos estratégicos

LISBOA-06-4436-FSE000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e
ORDEM DOS ADVOGADOS
promoção da igualdade de oportunidades

226/698

A Iniciativa Sintra Inclui+ tem como objetivo permitir aos
Jovens/Adultos com Deficiência e Incapacidade realizaremse numa Sociedade que proporcione oportunidades
singulares e únicas, de acordo com as características de
cada um, assegurando os seus direitos e oportunidades.
Esta Iniciativa proporciona aos Jovens/Adultos que estão a
terminar ou já terminaram a escolaridade obrigatória, não
Institucionalizados, experiências na Comunidade.
O Mundo é o meu Bairro é a oportunidade de transformar
através da arte o bairro da Quinta do Loureiro em Lisboa.
Apesar da sua centralidade e de fazer fronteira com alguns
das zonas mais nobres da cidade, este é um bairro que
ainda sofre de grandes desafios sociais. O projeto prevê a
realização
de
diversas
Intervenções
artísticas
multidisciplinares criadas e produzidas pela população do
bairro e assim promover a inclusão social dos seus
moradore
O UPSTART é um modelo inovador de empreendedorismo
criativo e cultural para públicos vulneráveis na AML, com o
objetivo de testar um Programa de Aceleração e Incubação
que inclui o reforço de competências técnicas artesanais,
de oportunidades de produção, mentoria customizada e
criação de um seed fund para o desenvolvimento de micro
negócios, que valorizem técnicas, saberes artesanais e
heranças culturais, enquanto fatores de inovação.

09.01. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL,
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a
Gamezone Lisboa
CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A.
melhoria da empregabilidade;

DE

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

ÉTICA Combate às discriminações e aos estereótipos Formação de públicos estratégicos

Combate às discriminações e aos estereótipos Formação de públicos estratégicos

O projecto ubbu Aprende a Programar visa responder aos
problemas sociais da exclusão digital, do insucesso e
abandono escolar e do desemprego jovem, através da
capacitação dos professores e do ensino de Ciência da
Computação e da programação nas escolas públicas dos 1.º
e 2.º ciclos do ensino básico da região.
As características mais relevantes desta operação prendemse com o aumento da qualificação das ações de prevenção
e combate à mutilação genital feminina e ao tráfico de
seres humanos, através da formação de profissionais de
diversas entidades públicas e privadas locais que, em algum
momento, no desenvolvimento do seu trabalho, contactam
com as vítimas e/ou agressores, sendo considerados
públicos estratégicos de intervenção sobre estes
fenómenos.
Formação Públicos Estratégicos com objetivo de qualificar
profissionais com intervenção no domínio da promoção da
igualdade
entre
mulheres
e
homens,incluindo
prevenção/combate à discriminação salarial e assédio no
local de trabalho,à segregação sexual das escolhas
educativas/profissões,promoção
da
proteção
na
parentalidade e conciliação da vida profissional,pessoal e
familiar,representação equilibrada na tomada de decisão
de forma intersetorial.
A formação de Públicos Estratégicos baseia-se na
experiência da UMAR nas áreas da Formação em Igualdade
de Género, Prevenção da Violência e Intervenção com
mulheres vítimas de violência. Pretende-se qualificar
profissionais que trabalham na violência de género, para
que possam transmitir conhecimentos e práticas na
construção de quotidianos de igualdade.
A Ordem dos Advogados pretende criar um referencial de
formação continua e especializada, na temática da
Violência Doméstica e Violência de Género, para
advogados/as, de forma a dotar estes intervenientes com
estratégias operativas, metodológicas, inclusivas e
dinamizadoras de práticas equitativas e igualitárias,
respondendo à necessidade de uma visão integrada das
questões da igualdade entre mulheres e homens.

1 026 000,00

3 790,00

55 378,90

19 056,82

69 960,00
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Resumo | Summary
A candidatura pretende assegurar a concretização de
projetos na área de intervenção em saúde visando a
promoção da saúde, redução de danos, a reabilitação,
reinserção e assenta em duas áreas: Ação da Saúde sobre
Género Violência e Ciclo de Vida e Iniciativa Mobilizadora
de uma Paternidade Envolvida e Cuidadora. Pela sua
especificidade em relação ao público alvo, constitui uma
candidatura relevante para a concretização das
necessidades formativas
A Euroconsult tem como missão promover o
desenvolvimento sustentado das organizações com e sem
fins lucrativos. A promoção da IG e o combate a todas as
formas de violência ou desigualdade é parte integrante da
nossa intervenção em todos os contextos em que atuamos.
Neste projeto desenvolvemos formação no âmbito da IG e
da prevenção e combate à violência doméstica para
públicos estratégicos na região Lisboa.
O objetivo da EDUGEP é focalizar a intervenção formativa
em 152 pessoas pertencentes ao Pessoal Docente e Não
Docente dos concelhos de Setúbal, Palmela e Barreiro, no
âmbito de uma parceria estratégica com os respetivos
Agrupamentos de Escolas.
O projeto de Formação da IDIS para a região de Lisboa visa
a qualificação de técnicos/as que intervenham junto de
crianças,jovens e famílias provenientes de territórios de
risco que integrem projetos comunitários apoiados pelo
Programa Escolhas.Estes/as técnicos/as enquanto agentes
estratégicos junto de potenciais ou efetivas vítimas
adquirirão competências p/a intervenção qualificada no
âmbito da problemática da violência doméstica e de
género.

LISBOA-06-4436-FSE000010

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE Combate às discriminações e aos estereótipos promoção da igualdade de oportunidades
LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.
Formação de públicos estratégicos

LISBOA-06-4436-FSE000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e EUROCONSULT
CONSULTORES
promoção da igualdade de oportunidades
ENGENHARIA E GESTÃO LDA

LISBOA-06-4436-FSE000014

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

EDUGEP - CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO
09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e
Combate às discriminações e aos estereótipos E GESTÃO DE PROJECTOS DE NATUREZA
promoção da igualdade de oportunidades
Formação de públicos estratégicos
EDUCACIONAL, SOCIAL E CULTURAL LDA

LISBOA-06-4436-FSE000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
promoção da igualdade de oportunidades
INCLUSÃO SOCIAL - IDIS

09.03

Com esta operação a Turisforma irá desenvolver ações de
Formação que possibilitam sensibilizar e capacitar os
09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA Combate às discriminações e aos estereótipos - destinatários para serem agentes com o objetivo de
promoção da igualdade de oportunidades
LDA
Formação de públicos estratégicos
promover a Igualdade de Género, bem como combater
ativamente a discriminação em razão da orientação sexual,
identidade e expressão de género e características sexuais.

LISBOA-06-4436-FSE000016

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

DE Combate às discriminações e aos estereótipos Formação de públicos estratégicos

E Combate às discriminações e aos estereótipos Formação de públicos estratégicos

LISBOA-06-4436-FSE000017

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e ANGES - ASSOCIAÇÃO
promoção da igualdade de oportunidades
GERONTOLOGIA SOCIAL

LISBOA-06-4436-FSE000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

PROFIFORMA-GABINETE
09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e
CONSULTADORIA
E
promoção da igualdade de oportunidades
PROFISSIONAL LDA

LISBOA-06-4436-FSE000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À
promoção da igualdade de oportunidades
VÍTIMA

LISBOA-06-4436-FSE000020

LISBOA-06-4436-FSE000022

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

NACIONAL

DE

DE
FORMAÇÃO

O projeto contempla três cursos de Formação de Públicos
Estratégicos que resultam do cruzamento do diagnóstico
realizado com os conteúdos definidos nos referenciais da
Combate às discriminações e aos estereótipos - CIG. O principal objetivo é qualificar os profissionais no
Formação de públicos estratégicos
domínio da prevenção e do combate à discriminação em
razão do sexo, orientação sexual, identidade e expressão
do género, permitindo uma visão diferente e mais aberta
sobre estas temáticas.
Mais que conceitos, a IG e VD são realidades sociais de
ação. Sensibilizar e formar são 2 objetivos deste projeto: 1)
Construir uma rede de saberes que permita a disseminação
Combate às discriminações e aos estereótipos - da ação na temática da IG nas suas mais variadas
Formação de públicos estratégicos
dimensões; 2) Certificar e Especializar de agentes em
IG/VD, moldando-se competências que permitirão
participar na transformação da sociedade, são contributos
para uma Europa mais inteligente, sustentável e inclusiva.
Pretende-se dinamizar ações de formação para
profissionais de diversos concelhos da região de Lisboa,
com o ref. 4 (TAV 90) e ref. 17 (AGRVD 30) da CIG, ref.
Combate às discriminações e aos estereótipos - APAV (CO 18) e ref. APAV (PIVCV 18). Serão dinamizadas 17
Formação de públicos estratégicos
ações: 4 TAV (90), 5 AGRVD (30), 5 CO (18) e 3 PIVCV (18)
envolvendo 349 formandos/as, incluindo profissionais das
CPCJ, profissionais de saúde, do sistema de justiça, da
educação, das forças de segurança, entre outros.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

7 401,63

47 000,88

25 363,08

4 814,43

40 956,60

40 956,60

23 357,89

60 992,89

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS JUDICIAIS
promoção da igualdade de oportunidades

JUSTIÇA
SOB
PERSPETIVA,é
um
projeto
de
continuidade,para os associados/as,detentores/as de
habilitações
académicas
de
nível
secundário,maioritariamente em cargos de chefia,a
Combate às discriminações e aos estereótipos possibilidade de aperfeiçoarem os seus conhecimentos
Formação de públicos estratégicos
neste âmbito,uma vez que consideramos que estes
poderão contribuir ativamente para a eliminação de
estereótipos na nossa área laboral.Serão realizadas 4 ações
distintas em Lisboa,Setúbal,Almada e Vila Franca de Xira.

27 201,00

09.03

Este projeto tem o foco na península de Setúbal, território
onde a SEIES tem uma intervenção mais concertada e
continuada. Visa reforçar as competências de equipas
SEIES - SOCIEDADE DE ESTUDOS E
09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e
Combate às discriminações e aos estereótipos - técnicas, nomeadamente de autarquias, do CDSS Setúbal e
INTERVENÇÃO EM ENGENHARIA SOCIAL,
promoção da igualdade de oportunidades
Formação de públicos estratégicos
ONGs, nos domínios da IG, LGBT e da prevenção e apoio às
CRL
vítimas de VD e VG. Tem como meta contribuir para o
reforço do pensamento estratégico e articulação da ação
ao nível concelhio e supraconcelhio.

69 709,36
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4436-FSE000023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.03

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Este Projeto Formativo enquadra-se na prossecução dos
objetivos, eixos e orientações da Estratégia Nacional para a
Igualdade e não Discriminação – Portugal + Igual, e será
09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e QUESTÃO DE IGUALDADE-ASSOCIAÇÃO Combate às discriminações e aos estereótipos - desenvolvido nas áreas da Igualdade de Género e da
promoção da igualdade de oportunidades
PARA A INOVAÇÃO SOCIAL
Formação de públicos estratégicos
Prevenção e Combate a todas as formas de Violência contra
as Mulheres e Violência Doméstica, incluindo as práticas
tradicionais nefastas como a MGF, envolvendo várias
entidades parceiras e beneficiárias, de diferentes sectores

LISBOA-06-4436-FSE000024

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e
KONKRETS, LDA
promoção da igualdade de oportunidades

LISBOA-06-4437-FSE000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e COMISSÃO PARA A CIDADANIA
promoção da igualdade de oportunidades
IGUALDADE DE GÉNERO

E

LISBOA-06-4437-FSE000004

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.03

09.03. Luta contra todas as formas de discriminação e COMISSÃO PARA A CIDADANIA
promoção da igualdade de oportunidades
IGUALDADE DE GÉNERO

E

“Konkrets + Igual” é um projeto para públicos estratégicos
que, pela posição que ocupam nos contextos em que se
movem,não só podem como devem desempenhar um
papel fulcral no combate ao complexo e enraizado
Combate às discriminações e aos estereótipos fenómeno da discriminação de género que resulta, não
Formação de públicos estratégicos
raras vezes, em violência. Serão realizadas 5 ações em 5
concelhos da AML que, com a integração de 75
participantes, contribuirão ativamente para um combate
mais eficiente ao flagelo.
O sistema de teleassistência a vítimas de violência
doméstica surgiu da necessidade de garantir proteção e
segurança às vítimas e diminuir o seu risco de revitimação.
A Sistema de proteção por teleassistência a vítimas de A Lei n.º 112/2009 de 16 Setembro, com as alterações
violência doméstica
introduzidas pela Lei nº 129/2015, de 3 de setembro, prevê
à utilização deste sistema que assegura à vítima de
violência doméstica proteção e apoio psicossocial, por um
período até 6 meses (prorrogáveis).
O sistema de teleassistência a vítimas de violência
doméstica surgiu da necessidade de garantir proteção e
segurança às vítimas e diminuir o seu risco de revitimação.
A Lei n.º 112/2009 de 16 Setembro, com as alterações
A Sistema de proteção por teleassistência a vítimas de
introduzidas pela Lei nº 129/2015, de 3 de setembro, prevê
violência doméstica
à utilização deste sistema que assegura à vítima de
violência doméstica proteção e apoio psicossocial, 24
H/dia, por um período até 6 meses (prorrogáveis).

LISBOA-06-4538-FSE000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de APPACDM DE SETÚBAL - ASSOCIAÇÃO
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO MAVI - Modelo de Apoio à Vida Independente
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;
CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

LISBOA-06-4538-FSE000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
ACAPO-ASSOCIAÇÃO
DOS
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo
AMBLIOPES DE PORTUGAL
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

LISBOA-06-4538-FSE000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
INOVAR AUTISMO - ASSOCIAÇÃO
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo
CIDADANIA E INCLUSÃO
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

LISBOA-06-4538-FSE000008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
ALMASÃ - CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo
MAVI - Modelo de Apoio à Vida Independente
DE ALMADA (CEEA)
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

LISBOA-06-4538-FSE000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
APCAS - ASSOCIAÇÃO DE
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo
CEREBRAL DE ALMADA SEIXAL
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

LISBOA-06-4538-FSE000010

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
ASSOCIAÇÃO CVI - CENTRO DE VIDA
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo
MAVI - Modelo de Apoio à Vida Independente
INDEPENDENTE
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

228/698

CEGOS

E

DE

PARALISIA

MAVI - Modelo de Apoio à Vida Independente

MAVI - Modelo de Apoio à Vida Independente

MAVI - Modelo de Apoio à Vida Independente

O presente projeto prevê a criação de um Centro de Apoio
à Vida Independente de apoio a 30 destinatários dos
concelhos de Setúbal e Almada. O CAVI funcionará nas
instalações da APPACDM de Setúbal, com a gestão de 3
recursos humanos pertencentes à Equipa Técnica. Para a
prestação de apoio aos 30 destinatários, será constituída
uma bolsa com 24 Assistentes Pessoais.
As características mais relevantes são: 1) n.º de pessoas
que beneficiaram do serviço, 2) n.º de pessoas formadas e
no ativo para desempenhar a função de Assistentes
Pessoas, 3) verdadeiras necessidades de independência das
pessoas com deficiência visual, 4) resultados obtidos, verso
resultados esperados. São indicadores que podem, por
exemplo integrar a publicação "O Fundo Social Europeu Investir nas pessoas".
Pretende-se criar um serviço de Assistência Pessoal para 10
utentes com autismo, deficiência intelectual ou
perturbações do desenvolvimento, residentes na Área
Metropolitana de Lisboa. Sediado em Setúbal, apoiará
utentes de todos os concelhos, trabalhando em rede com
um conjunto de empresas, instituições e autarquias, no
sentido de garantir que a AP funcione como uma
ferramenta privilegiada de autodeterminação, participação
e inclusão.
A AlmaSã é uma ONGPD com o Reconhecimento de CAVI
pelo INR. Com a presente candidatura pretende apoiar 50
pessoas com deficiência e/ou incapacidade nos concelhos
de Almada e áreas limitrofes. Foi realizado o recrutamento
da Equipa Técnica que será constituída por 4 elementos.
Para a realização de todas as atividades de apoio será
necessário constituir uma bolsa de 23 Assistentes Pessoais,
prevendo-se um apoio semanal de 905 horas.
O CAVI-APCAS proporciona um serviço de suporte à
autonomia e à vida independente das pessoas com
deficiência, contribuindo para a promoção da igualdade de
oportunidades e participação ativa na sociedade. Tendo em
conta as necessidades, interesses e ambições da população
alvo, implementa-se um serviço inovador de assistência
pessoal personalizado, complementado com ações
promotoras de práticas inclusivas junto da comunidade em
geral.
Com recurso a assistencia pessoal(AP), são criadas as
condições necessárias para que pessoas com deficiência
possam exercer a sua cidadania em igualdade com os
demais, nomeadamente no prosseguimento dos seus
estudos, na procura, manutenção e progressão de uma
carreira profissional. No CAVI Lisboa, só com AP serão
criados cerca de 40 postos de trabalho diretos.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

60 694,25

24 083,52

379 790,18

580 000,00

1 399 131,90

1 248 523,24

670 723,92

1 399 237,96

1 109 454,64

1 354 146,48
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LISBOA-06-4538-FSE000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DA MOITA
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

LISBOA-06-4538-FSE000012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DE MAFRA
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

LISBOA-06-4538-FSE000013

LISBOA-06-4538-FSE000014

LISBOA-06-4538-FSE000015

LISBOA-06-4538-FSE000016

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04

09.04

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DE PALMELA
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICIPIO DE SETUBAL
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

LISBOA-06-4538-FSE000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICIPIO DE MONTIJO
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

09.04

412 391,42

687 354,77

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

519 268,50

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DE SINTRA
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

50,00

50,00

A Operação Ativ@mente visa promover o envelhecimento
ativo e saudável, a inclusão social da pessoa com idade
igual ou superior a 55 anos do concelho de VFX, com
reflexos no aumento da sua qualidade de vida, através da
Serviços e redes de intervenção social e de saúde crescente capacitação dos técnicos das Instituições locais
Idade+
de apoio a Idosos, dos cuidadores formais e informais,
fomentando, assim, uma política de proximidade e de
intergeracionalidade.

888 073,46

Esta operação visa promover o envelhecimento ativo e
saudável, de forma integrada e através de ações
inovadoras, realizadas com o envolvimento de todos os
Serviços e redes de intervenção social e de saúde - atores, individuais e coletivos, públicos e privados. Com o
Idade+
foco nos 3 pilares do envelhecimento ativo – saúde,
segurança e participação – foram desenhados e reforçados
projetos que, em cada área, contribuem para a melhoria da
qualidade de vida dos adultos maiores e suas famílias.

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

PRIA – Percursos em Rede para a Inclusão Ativa apresentase como uma operação que visa aumentar a qualidade de
vida e a oferta de serviços e respostas sociais e culturais,
Serviços e redes de intervenção social e de saúde - dirigida às comunidades locais, com particular incidência
Idade+
nas pessoas com mais de 55 anos, numa lógica de bemestar e de promoção da saúde, facilitando o exercício pleno
da cidadania, a prevenção na saúde e o envelhecimento
ativo, numa perspetiva de efetiva inclusão social.

141 449,27

246 433,06

06

06

O presente projeto pretende desenvolver um conjunto de
atividades que contribuam para a promoção do bem-estar
e da saúde, nomeadamente pelo desenvolvimento social e
pessoal, da solidariedade social, do convívio e do lazer,
Serviços e redes de intervenção social e de saúde proporcionando à população visada uma vida mais ativa e
Idade+
prazerosa, através da qual será promovido o
envelhecimento de forma saudável, com enfoque na
promoção do envelhecimento ativo e no combate ao
isolamento.
A operação visa promover a inclusão social, combater o
isolamento
e
a
discriminação
associados
ao
envelhecimento, através da criação de uma equipa
multidisciplinar de proximidade e desenvolvimento de
Serviços e redes de intervenção social e de saúde atividades lúdicas, pedagógicas e de participação social.
Idade+
Pretende-se criar um guia da família e dinamizar projetos
de voluntariado, informática, teleassistência, atividade
física e uma campanha publicitária de valorização da
pessoa idosa.

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DA AMADORA
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Resumo | Summary

A candidatura ‘Viver Bem a Idade’ tem por principal
objetivo promover o envelhecimento ativo e saudável na
Amadora até 2020, criando e dinamizando um conjunto de
Serviços e redes de intervenção social e de saúde - serviços destinados à população sénior da cidade que
Idade+
contribuam para a manutenção deste grupo de população
nas suas comunidades de origem e que permitam aos
seniores envelhecer de forma participativa, permanecendo
nas suas residências e evitando a institucionalização.

LISBOA-06-4538-FSE000017

LISBOA-06-4538-FSE000019

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICIPIO DE SESIMBRA
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

229/698

A operação “PRIA – Setúbal” envolve 4 Ações integradoras,
1-Grandes e Pequenos em Interação 2- Festival de
Atividades Física Sénior 3-Memórias na Idade+4Serviços e redes de intervenção social e de saúde - Monotorização e Avaliação.
Idade+
A operação contribui para ao combate à descriminação das
questões do envelhecimento e a valorização da memória e
dos saberes da população sénior do concelho. Promovendo
o envelhecimento ativo e o bem estar.
A Academia Sénior preconiza uma resposta integrada no
âmbito da inclusão social para a comunidade sénior da
freguesia rural de Sarilhos Grandes do Concelho de
Montijo, permitindo o acesso a um serviço sustentável e a
Serviços e redes de intervenção social e de saúde - um conjunto de atividades e recursos que se destinam a
Idade+
combater o isolamento social, estimular a participação
cívica e o envelhecimento ativo e saudável, promotores da
qualidade de vida e do bem-estar geral das pessoas idosas.

Promover um plano de capacitação do território
intermunicipal da Arrábida e sua comunidade face à
população Idade Mais, envolvendo diferentes atores locais
e distintos parceiros regionais num processo colaborativo
Serviços e redes de intervenção social e de saúde onde a afirmação da qualidade social resulta de uma
Idade+
estratégia integrada, assente na mobilização de pessoas,
dos recursos e das políticas públicas num percurso em rede
para a inclusão ativa, acesso a serviços sustentáveis e o
bem-estar

363 238,46

325 069,34

264 860,56
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4538-FSE000020

LISBOA-06-4538-FSE000021

LISBOA-06-4538-FSE000022

LISBOA-06-4538-FSE000023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

06

06

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.04

09.04

09.04

09.04

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DE ALMADA
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

356 810,11

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

A “(Qual)idade +” pretende reforçar e qualificar o trabalho
que tem sido desenvolvido nesta área, em colaboração
com outros atores da Rede Social e proporcionar respostas
Serviços e redes de intervenção social e de saúde - sociais acrescidas, permitindo abranger um maior número
Idade+
de seniores, nomeadamente os mais isolados do concelho,
através da realização de mais atividades cívicas, culturais e
educacionais e desportivas, bem como assegurar serviços
complementares de segurança e saúde.

200 850,46

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DO SEIXAL
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

Este projeto pretende desenvolver e concretizar formas de
ocupação criativa para a participação da população idosa,
criando espaços intergeracionais e de partilha, cujos
Serviços e redes de intervenção social e de saúde - interesses não se comprometem com as tradicionais
Idade+
formas de apropriação do espaço e do lazer, possibilitando
assim, o aumento da autoestima, combate ao isolamento,
sensibilizar a comunidade em geral para o papel deste
grupo alvo no desenvolvimento e organização social.

353 075,45

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

O projeto “Cascais Sénior+” é um projeto de base territorial
local que intervém na área da longevidade, assente numa
experiência de governança local (estruturas de parcerias e
Serviços e redes de intervenção social e de saúde - consultoria), com foco em três eixos:1. Criação e apoio a
Idade+
atividades diversas;2. Desenvolvimento de atividades de
capacitação para profissionais;3. Consultoria para melhoria
de políticas locais. Abrangendo as áreas do bem-estar físico
e emocional, cuidados de longa duração

622 520,64

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DO BARREIRO
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

LISBOA-06-4538-FSE000025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICIPIO DE LISBOA
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

LISBOA-06-4538-FSE000027

LISBOA-06-4538-FSE000028

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.04

09.04

09.04

Resumo | Summary

Projeto integrado de promoção do envelhecimento ativo,
que prevê a construção de um processo colaborativo local
com vista à constituição de uma plataforma de governação
Serviços e redes de intervenção social e de saúde - integrada em torno das questões do envelhecimento. Estão
Idade+
ainda incluídas atividades de promoção das competências
nos séniores promotoras do seu bem-estar, autonomia e
integração na sociedade, através da valorização do seu
papel na sociedade.

LISBOA-06-4538-FSE000024

LISBOA-06-4538-FSE000026

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Esta operação pretende promover a integração dos idosos
do concelho do Barreiro através das seguintes acções:
Mapeamento de idosos do concelho e das suas
necessidades; reforço da equipa de intervenção de
Serviços e redes de intervenção social e de saúde emergência do município; capacitação de cuidadores
Idade+
informais; dinamização de balcões de apoio ao idoso;
modernização da Universidade da Terceira Idade do
Barreiro; e reflexão sobre o papel de políticas públicas de
apoio ao idoso.
O Serviço Integrado de Teleassistência de Lisboa visa
prestar um serviço de assistência domiciliária a pessoas
com 55+, incluindo todas as pessoas em situação de
Serviços e redes de intervenção social e de saúde dependência e/ou incapacidade. Trata-se de um serviço de
Idade+
prevenção e de proximidade que proporciona aos
beneficiários uma assistência personalizada e imediata e,
desse modo, viver em segurança no seu domicílio.

254 604,10

1 846 447,20

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICIPIO DE OEIRAS
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

A presente operação promove a participação, a
sociabilidade e o estabelecimento de redes de apoio
assegurando, simultaneamente, um efetivo contributo para
Serviços e redes de intervenção social e de saúde o bem-estar físico e emocional da população idosa para
Idade+
qual a atividade física constitui um veículo para manter a
agilidade e a independência funcional, e, adicionalmente,
ser um forte veículo de manutenção da participação

478 725,19

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICÍPIO DE ODIVELAS
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

É um conceito holístico de educação para a cidadania que
convoca o bem-estar e a arte. Pretende-se melhorar a
qualidade de vida de munícipes do concelho de Odivelas
com 55 e mais anos que se encontrem em situação de
Serviços e redes de intervenção social e de saúde pobreza e de exclusão social. O projeto OOCEM
Idade+
compreende dois espaços, um a funcionar como o centro
de apoio dos especialistas que se deslocarão aos domicílios,
a Oficina 55 Centro de Apoio e Reunião das Valências e as
Equipas de Ser

315 999,14

09.04. Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de
grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo MUNICIPIO DE LOURES
cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral;

Intervenção social destinado aos seniores do concelho, com
o objetivo de contribuir para o envelhecimento ativo, com
recurso ao levantamento e caraterização de problemáticas
Serviços e redes de intervenção social e de saúde - associadas a este grupo alvo, conceção de projetos,
Idade+
implementação de respostas sociais, e dinamização de
atividades de entretenimento e ocupação de tempo livre,
proporcionando condições à participação ativa do sénior,
promovendo a sua autonomia, autoeficácia e autoestima

840 081,90

230/698
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
Metodologias
de
diagnóstico,
implementação,
acompanhamento e avaliação; inclusão de novos conceitos
na comunidade e interação bottom-up. Incutir a
persecução das políticas de IG e IO na gestão e
desenvolvimento económico e territorial, adaptação a
conceitos e políticas de gestão modernos, trabalhar a
comunidade empresarial para a alteração de mentalidades
de gestão, preconceitos, adaptação às metas e políticas
públicas 2014-2020.
Metodologias
de
diagnóstico,
implementação,
acompanhamento e avaliação; inclusão de novos conceitos
na comunidade e interação bottom-up. Incutir a
persecução das políticas de IG e IO na gestão e
desenvolvimento económico e territorial, adaptação a
conceitos e políticas de gestão modernos, trabalhar a
comunidade empresarial para a alteração de mentalidades
de gestão, preconceitos, adaptação às metas e políticas
públicas 2014-2020.
A presente operação tem como objetivo geral
“Proporcionar o desempenho das funções do GAL ADREPES
URBANO na implementação e execução da sua estratégia
DLBC” e como objetivos específicos: i) desenvolver
atividades de apoio à gestão e funcionamento do GAL; ii)
fomentar o trabalho em rede através do envolvimento das
comunidades; iii) desenvolver ações específicas de
capacitação e formação e iv) implementar mecanismos de
avaliação da estratégia.
O Envol20 Almada assume-se como suporte ao
desenvolvimento territorial, suportado na inserção
profissional como meio de combate à exclusão e promotor
de acesso a direitos. Será desenvolvida uma estratégia de
capacitação, divulgação, partilha e de monitorização e
avaliação de resultados e impactos, de forma a criar uma
rede de instituições e empresas que potencia o
desenvolvimento sustentável e igualdade de oportunidades
a todos os cidadãos.
A estratégia de desenvolvimento de Benfica, tem como
alvo romper o ciclo da exclusão social associado à pobreza,
baixa escolaridade e qualificação profissional e
desemprego, tornando a freguesia um pólo atrativo de
pessoas, de emprego, potenciando os recursos existentes
na freguesia, nomeadamente o tecido comercial e
associativo, tendo como base o combate à pobreza e
exclusão social, a educação/formação e o emprego.
Pretende-se executar a EDL com rigor, transparência e
postura cooperante, propondo-se se que a gestão da sua
execução aconteça através da capacitação da estrutura
técnica e de gestão para o pleno exercício das suas
competências, e através de apoio técnico ao
funcionamento do modelo de governação definido na EDL
e no âmbito das candidaturas e projectos a implementar
pelos potenciais
beneficiários, visando o seu
acompanhamento e avaliação.
A operação visa suportar a execução do Cascais DesEnvolve
com vista a contribuir para o aumento do número pessoas
empregadas e o número de jovens com percursos
educativos e formativos completos quebrando a
reprodução do ciclo de pobreza, através da articulação do
trabalho em rede assente nos pressupostos de uma
abordagem ascendente, intersetorialidade, otimização dos
recursos, transparência e investimento em estratégias
comuns entre stakeholders

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

LISBOA-06-4740-FSE000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

Custos operacionais para a gestão da execução da
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

Custos operacionais para a gestão da execução da
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

ADREPES
ASSOCIAÇÃO
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
comunitária
PENÍNSULA DE SETÚBAL

LISBOA-06-4740-FSE000004

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

Custos operacionais para a gestão da execução da
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALMADA estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

+BENFICA
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DESENVOLVIMENTO
comunitária
LOCAL

ASSOCIAÇÃO
DE Custos operacionais para a gestão da execução da
E CO-GOVERNANÇA estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000006

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
TUNA ECONÓMICAS
comunitária

Custos operacionais para a gestão da execução da
estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

TESE
ASSOCIAÇÃO
PARA
O Custos operacionais para a gestão da execução da
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DESENVOLVIMENTO PELA TECNOLOGIA, estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária
ENGENHARIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
comunitária

09.06

Reforçar a capacidade dos agentes locais para desenvolver,
executar e otimizar a gestão dos projetos, respeitando a
coerência com a EDL urbana, estabelecendo prioridades de
REDE DLBC LISBOA - ASSOCIAÇÃO PARA O Custos operacionais para a gestão da execução da
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
acordo com o seu contributo para os objectivos e metas,
DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária
focada nos territórios e comunidades desfavorecidas de
COMUNITÁRIA DE LISBOA
comunitária
Lisboa nas áreas do emprego, formação e inclusão. Os
procedimentos de seleção das operações regem-se por
critérios objetivos, transparentes e não discriminatórios.

589 790,05

09.06

Tendo por base um diagnóstico prévio realizado ao
território alvo de intervenção, este GAL desenvolverá várias
Custos operacionais para a gestão da execução da ações no sentido de promover a Estratégia de
O
estratégia de desenvolvimento local de base Desenvolvimento Local (EDL), tendo como objetivos
comunitária
específicos, nomeadamente contribuir para: Promoção do
emprego e do autoemprego, a promoção da igualdade de
oportunidades, da participação e da empregabilidade.

47 624,00

LISBOA-06-4740-FSE000008

LISBOA-06-4740-FSE000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base CENTRO
SOCIAL
PARA
comunitária
DESENVOLVIMENTO DO SOBRALINHO

231/698

DE Custos operacionais para a gestão da execução da
DA estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária

164 042,34

246 063,50

268 909,72

149 340,18

76 601,40

49 985,00

248 926,13
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
Esta operação destina-se a capacitar de meios humanos e
físicos a estrutura técnica/administrativa do GAL
EMPREENDER VILA FRANCA.
Os meios humanos do GAL serão constituídos por um
administrativo, 3 técnicos e um responsável. Os meios
físicos serão constituídos por equipamentos e mobiliários
para equipar a incubadora de empresas sita no local de
POVOS, freguesia de Vila Franca de Xira e que constituirá a
base de desenvolvimento da operação.
O GAL tem como mais valia a longa experiência de
intervenção nos territórios através do apoio social,
educação formal e não-formal, formação, habitação,
animação cultural, entre outras. O emprego é uma
necessidade premente nas áreas abrangidas pelo que o
GAL virá contribuir para a criação de postos de trabalho nos
territórios através de estratégias definidas em parceria com
as empresas, o município a sociedade civil.
O presente projeto insere-se na tipologia de operação
«Criação de micro ou pequenas empresas ou expansão ou
modernização de micro e pequenas empresas criada há
menos de cinco anos», na medida em que a Empresa
pretende expandir a sua capacidade de produção. Para o
efeito, tem previsto a realização de investimentos de
natureza física e humana, o que a leva a apresentar uma
candidatura às 2 componentes previstas em aviso
(Operação Multi-fundo).
A presente ação visa o crescimento da Lusocare,
promovendo a criação de uma nova área de atuação, ao
mesmo tempo que se reforçam as áreas de recursos
humanos e marketing.
O foco da empresa é manter o seu crescimento em todos
os sentidos, reforçando a sua oferta, aumentando o seu
leque de serviços e desta forma, fomenta o seu
crescimento em termos de vendas e de recursos humanos
contratados.
O objetivo deste projeto, baseado no turismo cultural e de
natureza, passa por aproveitar os setores de afirmação
turística da Região Saloia, reconhecidos nacional e
internacionalmente pela sua identidade e diferenciação das
experiências oferecidas, reforçando a captação de valor
centrada nos recursos endógenos, entre as quais se
destacam: património natural, cultural e histórico.
Esta é uma candidatura inclui não só o incentivo ao
investimento, mas também o incentivo ao emprego. A
componente FEDER inclui o projeto de arquitetura, as
obras de remodelação, mobiliário e um sistema de
videovigilância . A componente FSE inclui a criação de três
postos de trabalho.
Expansão e modernização da Empresa, através de obras de
ampliação do seu armazém, climatizar o espaço do
armazém com equipamento de refrigeração e
adquirir/reforçar o seu sistema informático. Criar 3 postos
de trabalho. Desta forma irá desenvolver o seu negócio,
aumentar a flexibilidade e eficiência no trabalho e dar
resposta às necessidades do mercado e dos seus clientes.

LISBOA-06-4740-FSE000010

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

ACISVFXAV - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Custos operacionais para a gestão da execução da
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DOS CONCELHOS DE VILA FRANCA DE XIRA E estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária
ARRUDA DOS VINHOS
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

OLHO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA Custos operacionais para a gestão da execução da
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DO PATRIMÓNIO, AMBIENTE E DIREITOS estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária
HUMANOS
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
FIVE & HALF, LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL A2S (Rural)

LISBOA-06-4740-FSE000017

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
LUSOCARE, SERVIÇOS MÉDICOS, LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL

LISBOA-06-4740-FSE000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
BAMSC, LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL A2S (Rural)

LISBOA-06-4740-FSE000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ANTONIO
comunitária
CARDOSO

FERREIRA

LOPES SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL A2S (Rural)

LISBOA-06-4740-FSE000025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
APRECIARUMOS - UNIPESSOAL LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL A2S (Rural)

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SURFACE PLAN, UNIPESSOAL LDA
comunitária

Pretende fornecer-se aos agricultores serviços de
agricultura de precisão onde através de levantamentos
aéreos utilizando aeronaves não tripuladas e equipadas
SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E com sensores específicos, se consegue recolher informação
EMPREGO (SI2E) GAL A2S (Rural)
acerca do estado de desenvolvimento de determinada
cultura, carências nutricionais ou problemas fitossanitários,
podendo atuar-se em conformidade, garantindo o sucesso
e consequente maximização da cultura.

LISBOA-06-4740-FSE000026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000029

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000030

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

TABORDA

O projeto irá permitir criar um empreendimento turístico
diferenciador em relação à oferta existente na região e
importante para o posicionamento competitivo da região e
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E como qualquer processo de nascimento de empresas, tem
DREAM PAUSE LDA
comunitária
EMPREGO (SI2E) GAL A2S (Rural)
de capacitar-se estruturalmente e operacionalmente para
poder desenvolver a sua atividade. É neste contexto que
surge a presente projeto que se enquadra na tipologia de
“Criação de micro e pequenas empresas”.
Recuperar um imóvel integrado em zona de comércio local
e acesso à praia.Reabilitação e redimensionamento de
moradia constituída por r/c, 1ºandar e sótão,possibilitando
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base Á CERCA DA CASA - INVESTIMENTOS SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E a criação de 1 unidade de alojamento local c/ capacidade
comunitária
IMOBILIÁRIOS, LDA
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES COSTEIRO
para cerca 20 a 22 pessoas.A moradia dispõe 2 jardins e 1
garagem.Haverá quartos duplos, quádruplos e sêxtuplos,
cozinha,3 casas de banho, zona de estar e de jantar interior
e zonas de estar, refeições e solário exteriores.

232/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

45 626,40

383 609,45

10 458,24

1 286,70

7 583,76

18 959,40

5 241,32

6 319,80

4 765,92

9 006,90

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
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Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
Pretende-se expandir a capacidade produtiva através do
investimento em equipamentos adequados por forma a
dotar a empresa de máxima autonomia e fazer face às
encomendas crescentes. Através da contratação de 3
funcionários atualmente em situação de desemprego, a
empresa irá contribuir ativamente para a inclusão social na
região, aumentando o seu grau de resposta, de visibilidade
e grau de diferenciação face à concorrência direta.
Este projeto visa a implementação na região de algo
inovador; pretende ser um "íman" na atração de empresas
à região (terão de se deslocar para realizarem os serviços);
Será um fator determinante de dinâmica económica na
comunidade local, pois fará recurso a subcontratos com
empresas da região; Irá impulsionar a dinâmica social, pois
o crescimento das empresas incrementa o emprego e cerca
de 10% do volume de negócios são destinados a
subcontrato
Incremento da inovação e diferenciação ,adoptando um
modelo de inovação reversa, baseado nas experiências e
gostos dos clientes alvo, assunção de uma inovação semi radical no modelo de negócios(novo segmento de
actividade).
O projeto consiste no desenvolvimento de estratégias que
permitam ao promotor aumentar a capacidade de
produção e de oferta ao crescente número de clientes,
tendo como objetivo modernizar o equipamento existente,
remodelar e aumentar o espaço útil, implementar um
software de gestão e operacionalização do negócio e
aumentar a equipa de recursos humanos com a
contratação de um recurso adicional.
Promoção do desenvolvimento sócio-económico da região,
dinamizando parcerias transversais, privadas e públicas,
criando mais emprego, apostando no cluster Turismo da
região, dando a conhecer as novidades de uma alimentação
saudável, tudo suportado pelo profissionalismo do Team
Work futuro da empresa.
Oferta inovadora de produtos alimentares sustentáveis,
suportada numa imagem moderna e apelativa do espaço
de atendimento ao público.

LISBOA-06-4740-FSE000031

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
PAPINOX, UNIPESSOAL LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000038

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

READAPT PORTUGAL - COMERCIALIZAÇÃO E
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPONENTES
comunitária
EMPREGO (SI2E) GAL A2S (Rural)
AUTOMÓVEIS, LDA

LISBOA-06-4740-FSE000043

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base D.D'.V.
PASTELARIA,
comunitária
UNIPESSOAL, LDA

LISBOA-06-4740-FSE000047

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
CORRENTE PERMANENTE - LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL A2S COSTEIRO

LISBOA-06-4740-FSE000048

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SUSHI MISH MISH - SUNSHINE, LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL A2S COSTEIRO

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
LATITUDE FOLLOWERS, LDA
comunitária

Candidatura a Multi-fundo para auxiliar na criação do setor
desportivo, recreativo e de restauração e na modernização
do setor do alojamento. Assistência inicial na contratação
SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E dos três sócios. Investimento essencial para a promoção
EMPREGO (SI2E) GAL A2S COSTEIRO
económica e social da freguesia do concelho onde existe
menos oferta dos três setores contemplados pelo negócio
e consequente favorecimento das outras freguesias do
concelho contempladas pelo Programa Operacional.

LISBOA-06-4740-FSE000050

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL A2S (Rural)

CAFETARIA, SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL

LISBOA-06-4740-FSE000051

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
NICE WAVE, LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL A2S COSTEIRO

LISBOA-06-4740-FSE000060

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SIOPA & SIOPA - CORTANTES LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL FatorC (Urbano)

LISBOA-06-4740-FSE000061

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
CHILL HILL HOSTELS, LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL A2S COSTEIRO

LISBOA-06-4740-FSE000070

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
MUNDICONSTANTE CONSTRUÇÕES LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ENVOL20 ALMADA

233/698

O presente projeto da WAVE prevê a atuação em fatores
críticos para o desenvolvimento do negócio, apostando na
inovação organizacional e ao nível dos processos, produtos
e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a
satisfação do cliente, reforçando a presença no mercado
onde atua, através da realização de obras nas
infraestruturas e instalação das condições e equipamentos
basilares para a prossecução dos objetivos definidos.
O presente projeto da SIOPA prevê a atuação em fatores
críticos para o desenvolvimento do negócio, apostando na
inovação organizacional e ao nível dos processos, produtos
e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a
satisfação do cliente, reforçando a presença no mercado
onde atua, através da realização do processo de
modernização do processo produtivo com a aquisição e
instalação de uma nova máquina de corte.
A empresa pretende modernizar os seus 3 Hostels em
pontos nevrálgicos, aumentando o conforto e bem estar
para os seus clientes, dinamizando o Turismo da região,
melhorando a sua visibilidade e aumentando a sua quota
de clientes. A empresa pretende assim trazer mais turismo
para a região, utilizando a elevada visibilidade que já possui
com a atual diversidade turística. Pretende igualmente
recorrer ao fundo FSE.
A experiência acumulada pelos promotores permitiu criar
uma futura carteira de clientes, assegurando uma boa base
de sustentação da empresa.
Em virtude de os promotores ter observado a urgência de
certos serviços para os quais o mercado encontra
dificuldades em satisfazê-los, um dos objectivos dos
promotores é dar resposta a este nicho de mercado.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

11 375,64

15 167,52

19 300,50

5 146,80

9 006,90

15 730,06

42 728,64

7 583,76

3 949,29

7 720,20

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

LISBOA-06-4740-FSE000072

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
BRUNO MIGUEL DO CARMO VIEIRA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ENVOL20 ALMADA

LISBOA-06-4740-FSE000075

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DPS - INNOVATION, UNIPESSOAL LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES COSTEIRO

LISBOA-06-4740-FSE000078

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ALEXANDRA
comunitária
GRALHO

LISBOA-06-4740-FSE000082

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
GRAFITEJO, UNIPESSOAL LDA
comunitária

CATARINA

ROSA

LISBOA-06-4740-FSE000084

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
INÊS VALADA, UNIPESSOAL LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000092

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
EXEMPLOS FRESCOS LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000093

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base BEIRATAGUS
comunitária
CONSTRUÇÕES, LDA

LISBOA-06-4740-FSE000095

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000096

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000097

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

NICOLAU SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ENVOL20 ALMADA

SOCIEDADE

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ENVOL20 ALMADA

Resumo | Summary
O presente projeto pretende dinamizar a região envolvida
pelos GAL Envol20 Almada, através de um novo conceito
empresarial, que se baseia na criação de 2 lojas de vending
machine, abertas 24 horas por dia, 365 dias por ano. As
lojas de máquinas de venda automática Grab and Go
integram um modelo de negócio simplificado, sendo este
uma solução 'chave-na-mão' e que permite a criação de
sinergias com os produtores regionais/locais.
A DPS pretende tornar-se numa empresa de referência no
setor de atividade onde está inserida, bem como numa
empresa de excelência ao nível tecnológico para os seus
clientes. Para tal, há que apostar na divulgação a nível
nacional e internacional. É através do I9 Profit e da
contratação de novos colaboradores que pretendemos
atingir novos clientes e contribuir para o desenvolvimento
económico e empreendedorismo da região onde estamos
inseridos.
O projeto Camisaria Feminina – Comércio Online é um
projeto inovador e criativo de venda on-line de camisas
brancas de senhora, lançado por uma jovem
empreendedora detentora de uma vasta experiência
académica e profissional na àrea da moda.
O presente projecto de candidatura enquadra-se na
prioridade de investimento Promover e dinamizar a
empregabilidade (Empregar e Convergir), tendo sido
definido um conjunto investimentos que associados aos
objectivos definidos do projecto permitirão atingir os
resultados esperados no âmbito do aviso nº LISBOA-M82017-19

Com este investimento irá ser possível usufruir de um
alojamento inovador e associado a um conceito ecológico
(energias renováveis) inexistente na região. O Portal na
Web será um fator de visibilidade e que possibilitará uma
SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
divulgação da mesma como uma montra da região. A
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL
criação de parcerias transformará um simples alojamento
numa dinâmica turística ativa, através de parcerias com
empresas locais, que cada cliente poderá escolher e
usufruir.
A concretização deste projecto é uma mais valia já que vai
suprir um conjunto de carências ao nível do abastecimento
alimentar, assim como criar postos de trabalho. Tem bases
SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E sólidas resultantes de uma análise profunda às envolventes
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL
externas e internas, e da experiência profissional na área
dos promotores do projecto. As valências apresentadas, de
promoção de produtos locais e entregas ao domicílio são
um acréscimo ao sucesso do projecto.
A Beiratagus é uma empresa que se dedica á construção
civil desde 2007, em 2015 incluio mais uma atividade,
Compra e venda de Imoveis. Com o seu crescimento
notório ao logo destes anos, a empresa tem apostado
DE SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E sempre em promover a inclusão social e combater a
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL
pobreza e a discriminação e isso reflete-se no seu quadro
de pessoal e na sua carteira de obras.
Logo, este investimento é mais um investimento efetuado
pela empresa nesse sentido.

Com estes investimentos, estarão criadas as condições para
um crescimento do VN, captação de novos clientes,
aumento do seu quadro de pessoal e fruto da maior
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base CENARIWOOD - ROUPEIROS E COZINHAS SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E procura dos seus produtos, ampliação da montra para os
comunitária
UNIPESSOAL LDA
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL
seus clientes com um catálogo moderno, dinâmico e
demonstrativo da qualidade dos produtos, além de ter uma
máquina que irá reforçar em muito a sua capacidade
produtiva.
O presente projecto visa a criação da WINE HOUSE. Esta
será uma unidade de alojamento local composta por 4
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ISABEL MARIA DE ALMEIDA FREITAS SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
quartos suite, com uma sala de refeições e uma de estar,
comunitária
PALHOÇA
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL
uma cozinha, zona de recepção e zona de lazer exterior
com piscina.
Com os actuais investimentos aqui propostos, nível de
oferta da Turismozen irá aumentar, proporcionar melhor
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
TURISMOZEN COMIGO, UNIPESSOAL LDA
qualidade ao seu publico alvo, registar um acréscimo do
comunitária
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL
seu volume de negócios e uma prestação de serviços com
qualidade, que este tipo de espaço merece.

234/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

5 254,91

10 293,60

6 433,50

14 733,52

6 433,50

19 389,68

3 860,10

7 720,20

2 573,40

2 614,56

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021
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LISBOA-06-4740-FSE000101

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
MESTREFOOD, RESTAURAÇÃO LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL

LISBOA-06-4740-FSE000103

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
WONDER SEASON UNIPESSOAL LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES COSTEIRO

LISBOA-06-4740-FSE000106

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
MYONLYS, LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES COSTEIRO

LISBOA-06-4740-FSE000110

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base BVLL
COOPERATIVA
PARA
comunitária
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CRL

O SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL

Resumo | Summary
A
MestreFood
pretende
ser
um
pronto-acomer/churrascaria situado no Centro Histórico de Palmela,
num edifício sito na Rua Hermenegildo Capelo composto
por rés-do-chão. A seleção pelo local e edifício, está
relacionada com a necessidade de dinamização e
desenvolvimento do Centro Histórico, dando resposta aos
moradores e aos turistas da região.
Para a prestação do serviço irá necessitar de criar três
novos postos de trabalho.
A WONDER SEASON UNIPESSOAL, LDA pretende
desenvolver o projeto CAPARICA PURE SURF CAMP que
consiste da revitalização e remodelação de uma residência
na Costa da Caparica para servir de alojamento local, em
pleno centro da Costa da Caparica, a 2 minutos das praias,
desenvolvendo a atividade de um Surfcamp para o ensino e
prática do Surf com recursos próprios
Instalação de um supermercado de marca “Meu Super” na
localidade de Costa da Caparica, freguesia de Costa da
Caparica, concelho de Almada. Neste local, esteve
estabelecido supermercado de marca espanhola Coviran
até setembro de 2017, estabelecimento este que registava
um histórico de vendas superior a 700.000 € /ano. A
oportunidade de negócio surgiu devido a divergências
pessoais entre os anteriores proprietários / gestores.
Esta nova fase de investimentos estratégicos na Biovilla
tem como objectivo fundamental fazer um upgrade de
qualidade, infraestrutura, conforto e coerência na nossa
unidade de Turismo de Natureza com vista a uma
valorização do património natural, oferta de e criação de
novas linhas de produto enquanto melhoramos a nossa
qualidade
de
acolhimento
e
experiência
de
sustentabilidade.

LISBOA-06-4740-FSE000111

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

A TEMPERO & VENERANDO visa através deste projeto dar
resposta aos objetivos do eixo prioritário e prioridades de
investimento do aviso de concurso nº LISBOA-M8-2017-22.
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base TEMPERO & VENERANDO - TECTOS FALSOS, SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E O investimento previsto está em linha com os objetivos
comunitária
DIVISÓRIAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES URBANO
estratégicos da empresa e da região consubstanciando-se
na expansão e modernização de uma pequena empresa,
com vista ao desenvolvimento económico, aumento de
competitividade e criação líquida de emprego.

LISBOA-06-4740-FSE000114

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SERVIPRESTPEGÕES - UNIPESSOAL LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000115

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

Aquisição de equipamentos para equipar a oficina e
SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
escritório da empresa e processo de obtenção de
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL
Certificação de Qualidade.
Incide assim o projeto em adaptar o que já existe na quinta
complementando com novas estruturas de lazer
nomeadamente piscinas, zona de lazer com praia(com areia
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base GRAND ANCHORAGE - BEACH & VINEYARD, SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E própria) de 200 m2 e ainda outras zonas de relaxamento no
comunitária
LDA
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES RURAL
jardim da quinta.
Permitindo
assim
um
alojamento
diferenciado
aproveitando as condições naturais da quinta.

LISBOA-06-4740-FSE000116

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
MELOPIRES - CONSULTORIA E GESTÃO LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL ADREPES URBANO

LISBOA-06-4740-FSE000121

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DIAMANTINO GASPAR DA CONCEIÇÃO
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL A2S COSTEIRO

LISBOA-06-4740-FSE000134

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ENERGY F'EAT - FOOD, UNIPESSOAL LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL FatorC (Urbano)

LISBOA-06-4740-FSE000135

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
PENSAMENTO BINÁRIO, LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL FatorC (Urbano)

235/698

A empresa apresenta uma operação Multi-fundo. O projeto
aponta para diversas áreas importantes da empresa como a
reestruturação do espaço, a capacitação da empresa e
funcionários, através de disponibilidade de novos sistemas
e softwares específicos, a presença na internet e a criação
de emprego.
Lançamento do Tik Living, um Alojamento Local no centro
típico da Ericeira, com o equipamento condizente com o
serviço que se pretende facultar ao cliente.
Através da sua Cozinha Industrial,a equipa disponibilizará
refeições de qualidade aos seus clientes,respeitando a
máxima da Cura Pela Alimentação,apresentando alimentos
de elevada frescura,preparados por cozinheiros diplomados
e pensados pelo nutricionista afeto ao Projeto.A utilização
de massas integrais,arroz integral e a não adição de
açúcares,sal e gorduras aos alimentos para uma dieta rica e
com claros efeitos diretos sobre a saúde.
A Pensamento Binário é uma StartUp de Tecnologias de
Informação especialista em Design Thinking, Gestão de
Projeto, PMO e Datacenter. Com o Business Plan validado
pela Startup Sintra e os apoios da ANJE, IEFP, NovoBanco e
Lisgarante concretiza Projetos de grande dimensão. Para
assegurar os Projetos atuais e futuros necessita de
instalações onde forme novos recursos para aumentar a
sua equipa bem como para alargar skills técnicos na sua
oferta.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10 458,24

3 860,10

27 020,70

3 937,09

13 155,15

3 921,84

6 433,50

5 229,12

11 580,30

15 167,52

10 293,60

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
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LISBOA-06-4740-FSE000138

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base LCH - LISBON
comunitária
UNIPESSOAL LDA

LISBOA-06-4740-FSE000139

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ANTICHE DISTILLERIE CATUCCI, UNIPESSOAL SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
comunitária
LDA
EMPREGO (SI2E) GAL FatorC (Urbano)

LISBOA-06-4740-FSE000141

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base VIEIRA DA CRUZ MOTA PINTO, UNIPESSOAL SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
comunitária
LDA
EMPREGO (SI2E) GAL FatorC (Urbano)

LISBOA-06-4740-FSE000144

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base BAIRROS NÓMADAS
comunitária
INVESTMENTS, LDA

LISBOA-06-4740-FSE000146

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base IURI MIRANDA, SOCIEDADE UNIPESSOAL
EMPREGO (SI2E) IDSET GAL Urbano “Eu… Também
comunitária
LDA
Conto!”

LISBOA-06-4740-FSE000149

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base Odysecur - Academia Portuguesa de
EMPREGO (SI2E) IDSET GAL Urbano “Eu… Também
comunitária
Segurança e Emergência, Unipessoal Lda
Conto!”

LISBOA-06-4740-FSE000151

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
NÚMEROS NÓMADAS - LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) IDSET GAL Urbano “Eu… Também
Conto!”

LISBOA-06-4740-FSE000153

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
WISSMANN HERDER, S.A.
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
AO EMPREGO (SI2E) DLBC: GAL ESTRELA (Urbano)

LISBOA-06-4740-FSE000157

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
JINGUBINHA, LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
AO EMPREGO (SI2E) GAL URBANO +BENFICA

LISBOA-06-4740-FSE000158

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base CAMADORE POLISHED SHOES, UNIPESSOAL SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
comunitária
LDA
AO EMPREGO (SI2E) GAL URBANO +BENFICA

236/698

CHARM

-

HOLIDAYS, SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) GAL FatorC (Urbano)

REAL

ESTATE

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
EMPREGO (SI2E) IDSET GAL Urbano “Eu… Também
Conto!”

Resumo | Summary
O presente projeto da LCH prevê a atuação em fatores
críticos para o desenvolvimento do negócio, apostando na
inovação organizacional e ao nível dos processos, produtos
e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a
satisfação do cliente, reforçando a presença no mercado
onde atua, através da realização de obras nas
infraestruturas e instalação das condições e equipamentos
basilares para a prossecução dos objetivos definidos.
Criar uma empresa inovadora que gere autoemprego e
criação de postos de trabalhos em São Domingos de Rana,
através da produção do primeiro limoncello portugês:
FEDER (100K€): adquisição de uma linha de produção
automática de 2.000 litros, e material acessórios (pc, site);
FSE: autoemprego e dois postos de trabalho (1
desempregado de longa duração como designer e
vendedor ambulante, e 1 jovem de São Domingos de Rana
como comercial e produção).
O presente projeto da VCMP prevê a atuação em fatores
críticos para o desenvolvimento do negócio, apostando na
inovação organizacional e ao nível dos processos, produtos
e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a
satisfação do cliente, reforçando a presença no mercado
onde atua, através da aquisição de equipamentos
informáticos, software, mobiliário, criação e registo de
marca, website e material promocional.
Pretende-se criar dois postos de trabalho (incluindo o
próprio emprego da sócia gerente). A empresa tem como
foco a dinamização da regeneração urbana de uma zona
envelhecida, promovendo a reabilitação e a atração de
investimento. Pretende-se também promover a
qualificação e especialização dos agentes comerciais da
organização com competências que lhes permitam
satisfazer as necessidades locais.
O projecto nasce fruto do desejo do único sócio da
empresa em ampliar a sua actividade para o sector de
comercio de restauração e bebidas assente nas valências da
região de Setúbal, promovendo a igualdade de
oportunidades.
O espaço nasce numa antiga fábrica de Setúbal que carece
de reconversão promovendo assim a reabilitação urbana e
o melhoramento da sua zona histórica.
O projeto ODYSECUR nasce da vontade de fazer chegar o
conhecimento de salvar vidas e bens a todos sem exceção.
Assim, queremos trazer às empresas uma capacidade de
resiliência muito superior ao normal, assentando a
formação em elevada componente prática nas diversas
áreas a que nos propomos a lecionar. Estamos a concorrer
a este projeto porque temos lacunas que precisamos de
apoio para as combater.
A empresa Números Nómadas. Lda, criada há menos de 1
ano pretende contribuir para o empreendedorismo e
empregabilidade através da melhoria urbana e social de
Setúbal, criando e formando uma equipa de 8 postos de
trabalho (1 autoemprego) e uma oferta inovadora
(produtos, equipa e serviço) com a abertura de um novo
restaurante (XTORIA) na zona ribeirinha da cidade.
A entidade promotora pretende a criação de um
estabelecimento local na Rua São Domingos, na freguesia
da Estrela e concelho de Lisboa e prestar um serviço de
elevada qualidade e excelência, proporcionando a
diversificação da oferta turística na região e contribuir para
a geração de rendimentos bem como o fomento da
empregabilidade.
O projeto contempla o desenvolvimento de um modelo de
negócio que nasce das vivências dos promotores em
Angola. Foi do contacto com esta realidade, aliado às
experiências de vida cosmopolita em mercados mais
desenvolvidos, que surge a ideia de criar um conceito de
street food para venda de snacks saudáveis de inspiração
africana: banana-pão e ginguba assadas no momento.
A ideia desenvolve-se na modernização do negócio de
serviço engraxar sapatos. Prevê-se explorar um conceito
único em Portugal, assente na recuperação de uma
profissão extinta – o Engraxador de Sapatos; embora
reinventada num serviço de alta qualidade, elegante e com
os melhores produtos do mercado, o que constituirá um
foco chamativo para a captação de clientes.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

29 594,10

16 727,10

18 013,80

12 560,63

15 440,40

8 217,70

30 067,44

3 860,10

21 873,90

6 433,50

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4740-FSE000159

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.06

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Criação de uma empresa e de 2 postos de trabalho, da
sócia e 1 nova colaboradora a contratar em 2019.Serão
realizados todos os investimentos necessários à
prossecução da atividade desta empresa de consultoria e
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base SÓLIDO SUPORTE CONSULTORIA DE GESTÃO SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E formação profissional.Diferencia-se pela atividade do
comunitária
UNIPESSOAL LDA
AO EMPREGO (SI2E) GAL URBANO +BENFICA
empreendedorismo
social.A
empresa
desenvolve
atividades de outsourcing financeiro, acompanhamento da
gestão de empresas, candidaturas comunitárias e formação
profissional certificada

10 293,60

LISBOA-06-4740-FSE000160

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

+BENFICA
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DESENVOLVIMENTO
comunitária
LOCAL

LISBOA-06-4740-FSE000171

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
CTRP LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000172

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base J23M CAR ACADEMY - FORMAÇÃO E SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
comunitária
CONSULTORIA, LDA
AO EMPREGO: SI2E – GAL FatorC Aviso 2018

LISBOA-06-4740-FSE000173

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
JOANA RIJO & ANDRÉ, LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
AO EMPREGO: SI2E – GAL FatorC Aviso 2018

LISBOA-06-4740-FSE000175

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ANDREIA JORGE VALERIO DOS SANTOS
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
AO EMPREGO: SI2E – GAL FatorC Aviso 2018

09.06

A empresa pretende tonar-se numa empresa autónoma e
manter o nível de qualidade a que tem habituado os seus
clientes. É através da contratação de 2 novos
colaboradores e da aquisição de equipamento sofisticado,
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base DECORPRINT - COMUNICAÇÃO VISUAL, SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
indispensáveis ao sucesso da empresa, que vai permitir a
comunitária
UNIPESSOAL LDA
AO EMPREGO: SI2E – GAL FatorC Aviso 2018
empresa atingir os objetivos e contribuir para o
desenvolvimento económico da região onde está inserida.
Vai assim ganhar vantagem competitiva perante os
concorrentes.

10 293,60

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
NÓSNALINHA - LDA
comunitária

A recapacitação da empresa é determinante no processo
de credibilização e crescimento da Nósnalinha. Uma maior
procura e o aumento do fluxo de trabalho implicam a
SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E mudança para maiores e melhores instalações, aquisição de
AO EMPREGO: SI2E – GAL FatorC Aviso 2018
equipamento básico e criação de novos postos de trabalho.
A empresa estima um aumento do volume de vendas em
40%/ano durante os próximos três anos, para o qual
contribuirá a captação de novos clientes a nível europeu.

7 720,20

09.06

A CityCare pretende inovar e melhorar os seus serviços,
tendo em vista a qualidade e satisfação dos seus clientes,
incluindo a comunidade local que acabam por ser os
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base CITYCARE - MANUTENÇÃO DE ESPAÇO SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E clientes indiretos. Para tal, sentiu a necessidade de
comunitária
URBANO, LDA
AO EMPREGO: SI2E – GAL FatorC Aviso 2018
contratar mais 1 RH e investir em equipamentos e software
de modo a continuar a primar pela excelência. Através
destes objetivos, a empresa vai contribuir paralelamente
para o desenvolvimento local da região onde está inserida.

1 286,70

09.06

O projeto consiste no desenvolvimento de estratégias que
permitam ao promotor aumentar a capacidade e qualidade
da sua oferta, tendo como objetivo modernizar o
SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
SOCIEDADE
equipamento existente, remodelar e aumentar o espaço
AO EMPREGO (SI2E) DLBC: GAL ENVOL20 Almada
útil, investir em equipamento informático, em estratégias
(Urbano) aviso 2018
de marketing digital, incluindo-se ainda 2 novas
contratações, como vista ao reforço da estratégia
competitiva do promotor.

10 293,60

LISBOA-06-4740-FSE000176

LISBOA-06-4740-FSE000177

LISBOA-06-4740-FSE000180

LISBOA-06-4740-FSE000184

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

ASSOCIAÇÃO
DE
SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
E CO-GOVERNANÇA
AO EMPREGO (SI2E) GAL URBANO +BENFICA

O projeto tem por base a economia circular e visa dar uma
nova vida aos plásticos usados no nosso dia a dia. Através
de maquinaria adequada vamos conseguir produzir objetos
de consumo massificado, que sustentam financeiramente a
vertente formativa do mesmo. Formamos e educamos para
termos uma freguesia mais sustentável, fomentando a
cidadania ativa. No inicio do projeto criamos um posto de
trabalho e nos dois anos seguintes mais dois postos.
Nos termos conjugados da alínea g) do n.º 2 do artigo 74º
do REISE e do artigo 6º do SI2E são suscetíveis de apoio no
âmbito do Aviso de Abertura de Candidatura LISBOA-M82018-14 alíneab) Expansão ou modernização de micro e
pequenas empresas criadas há mais de cinco anos. A CTRP
pretende desenvolver a sua actividade de arquitetura em
novas instalações localizadas na Rua Cristóvão Figueiredo
11B, 1600-185 Lisboa, na freguesia das Avenidas Novas.
O projeto tem por objetivo a modernização de alguns
processos internos, nomeadamente ao nível da
implementação de uma plataforma de e-learning, bem
como a implementação de um ERP, que permitirá melhorar
significativamente a produtividade interna da organização.
Para a concretização deste projeto será necessária a criação
líquida de um posto de trabalho.
O objetivo do presente projeto, prende-se com a criação de
uma plataforma com produtos de qualidade, com boa
projeção nas redes sociais que permitam o aumento as
vendas e o desenvolvimento dos próprios cosméticos e de
higiene, sendo que os mesmos se diferenciam por serem
orgânicos, naturais e veganos (produtos de origem vegetal
e mineral, não testados em animais).
A TRI AT PORTUGAL é uma agência de viagens destinada a
turismo desportivo, que oferece pacotes de férias com uma
forte vertente desportiva focada na prática de triatlo,
aliando a oferta hoteleira e turística que a região de Cascais
oferece.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ASPAS E NÚMEROS
comunitária
FARMACÊUTICA, LDA

237/698

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
AO EMPREGO (SI2E) GAL URBANO REDE DLBC
LISBOA, BAIRROS OUTROS/MISTOS + AUGI

-

2 573,40

19 300,50

5 146,80

6 502,10

6 433,50

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

LISBOA-06-4740-FSE000187

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base EXPRESSOFOGO - COMÉRCIO DE MATERIAL
AO EMPREGO (SI2E) DLBC: GAL ENVOL20 Almada
comunitária
DE COMBATE INCÊNDIO LDA
(Urbano) aviso 2018

LISBOA-06-4740-FSE000188

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
RÉMORA OFICINAS, UNIPESSOAL LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000191

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
TREVO DA CAPARICA, LDA - EM LIQUIDAÇÃO AO EMPREGO (SI2E) DLBC: GAL ENVOL20 Almada
comunitária
(Urbano) aviso 2018

LISBOA-06-4740-FSE000192

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base MARCELO CAETANO PEREIRA, UNIPESSOAL
AO EMPREGO (SI2E) DLBC: GAL ENVOL20 Almada
comunitária
LDA
(Urbano) aviso 2018

LISBOA-06-4740-FSE000198

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
JOÃO CARLOS DA SILVA CONSTANTINO
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
AO EMPREGO (SI2E) GAL URBANO SINTRA URBAN

LISBOA-06-4740-FSE000200

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
PENSAMENTO BINÁRIO, LDA
comunitária

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
AO EMPREGO (SI2E) GAL URBANO SINTRA URBAN

LISBOA-06-4740-FSE000201

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-06-4740-FSE000202

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-06-4740-FSE000203

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-06-4740-FSE000204

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

ADREPES
ASSOCIAÇÃO
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
comunitária
PENÍNSULA DE SETÚBAL

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E
AO EMPREGO (SI2E) DLBC: GAL ENVOL20 Almada
(Urbano) aviso 2018

Aquisição de material informático que nos permitirá dar
resposta às necessidades a nível da oficina e do escritório
complementar/renovar os equipamentos existentes,
aquando da contratação de jovens à procura do 1º
emprego, pois iremos concorrer também ao apoio do FSE
para esse fim.
A empresa social Rémora, após o lançamento da marca de
gelados Fratellini, pretende obter financiamento para a
expansão deste negócio, através da implementação de um
centro de produção alimentar, as "Oficinas do Sabor". O
financiamento viabilizará a compra de equipamento
específico para a produção de gelados (de forma a garantir
a autonomia da produção) e a contratação de 3
trabalhadores (fundamentais para a execução do negócio).
O presente projeto consiste na expansão da fábrica da
Trevo da Caparica, com vista a aumentar a capacidade de
produção da empresa e a visibilidade da marca junto dos
consumidores, possibilitando assim o crescimento da
Empresa no mercado e a criação de 3 postos de trabalho
para a região.
Em grande maioria, as viagens são necessárias, ou seja,
precisam de algum tipo de transporte, o que torna
imprescindível a contratação de algum serviço. Uma boa
prestação de serviço no segmento, trará credibilidade e
fidelização dando margem para a criação de postos de
trabalho. Essa oportunidade será nossa ferramenta para a
criação do próprio posto de trabalho e de mais um posto
de trabalho em doze meses.
A presente candidatura tem em vista a criação um negócio
de prestação de serviços, de manutenção e remodelação.
em condomínios residenciais.
A operação tem relevância na medida em que apoia a
criação do próprio posto de trabalho, remunerações e
aquisição ou renovação de equipamentos.
Criação de uma escola e centro de formação em Linguagens
de Programação que pretende identificar indivíduos com
potencial, independentemente do seu nível de habilitações
ou da sua experiência profissional, começar por elevar a
sua qualificação tecnológica com o ministrar de skills de
linguagens de programação e culminar com a subsequente
integração no mercado de trabalho das TI (Tecnologias de
Informação).

A presente operação tem como objetivo geral:
proporcionar o desempenho das funções do GAL ADREPES
Desenvolvimento socioeconómico de base local DE
URBANO na implementação e execução da estratégia DLBC
Custos operacionais para a gestão da execução da
DA
URBANO, financiada pelo Fundo Social Europeu (FSE). E
estratégia de desenvolvimento local de base
como objetivos específicos: i) Desenvolver atividades de
comunitária
apoio à gestão e funcionamento do GAL; ii) Implementar
mecanismos de avaliação da estratégia DLBC URBANO.

09.06

Desenvolvimento socioeconómico de base local 09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
Custos operacionais para a gestão da execução da
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALMADA
comunitária
estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária

09.06

Desenvolvimento socioeconómico de base local 09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A Custos operacionais para a gestão da execução da
comunitária
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária

09.06

Desenvolvimento socioeconómico de base local 09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base IDSET - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A Custos operacionais para a gestão da execução da
comunitária
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
estratégia de desenvolvimento local de base
comunitária

238/698

Resumo | Summary

O Envol20 Almada assume-se como suporte ao
desenvolvimento local dos territórios da Caparica, Trafaria,
Laranjeiro e Feijó, em Almada e seus atores locais e
comunidade, tendo por base a Estratégia de
Desenvolvimento Local. Pretende reforçar a capacidade dos
agentes locais em construir, executar e gerir, de forma
colaborativa, respostas transformadoras, que minimizem as
vulnerabilidades e promovam a melhoria das condições de
vida da comunidade.
A IDSET pretende continuar a sua trajetória de apoio ao
desenvolvimento local, através de um projeto que permite
dar resposta às necessidades emergentes, dos vários
setores de atividade, com um forte caráter inovador, que
tem em conta os desafios societais e de capital humano,
numa resposta à medida das necessidades diagnosticadas
no território, permitindo uma maior preparação para os
desafios decorrentes do crescimento económico e social.
A IDSET pretende continuar a sua trajetória de apoio ao
desenvolvimento local, através de um projeto que permite
dar resposta às necessidades emergentes, dos vários
setores de atividade, com um forte caráter inovador, que
tem em conta os desafios societais e de capital humano,
numa resposta à medida das necessidades diagnosticadas
no território, permitindo uma maior preparação para os
desafios decorrentes do crescimento económico e social.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10 293,60

7 720,20

12 867,00

11 580,30

3 860,10

5 146,80

285 562,00

249 764,00

152 774,00

89 574,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4740-FSE000205

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.06

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Reforçar a capacidade dos agentes locais para desenvolver,
executar e otimizar a gestão dos projetos, respeitando a
coerência com a EDL urbana, estabelecendo prioridades de
Desenvolvimento socioeconómico de base local REDE DLBC LISBOA - ASSOCIAÇÃO PARA O
acordo com o seu contributo para os objetivos e metas,
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
Custos operacionais para a gestão da execução da
DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE
focada nos territórios e comunidades desfavorecidas de
comunitária
estratégia de desenvolvimento local de base
COMUNITÁRIA DE LISBOA
Lisboa nas áreas do emprego, formação e inclusão. Os
comunitária
procedimentos de seleção das operações regem-se por
critérios objetivos, transparentes e não discriminatórios.
A operação visa suportar a execução do FatorC, através da
articulação do trabalho em rede assente nos pressupostos
de uma abordagem ascendente, intersetorialidade,
otimização dos recursos, transparência e investimento em
estratégias comuns entre stakeholders. Os objetivos
consistem na promoção do emprego e autoemprego local e
na promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao
mesmo, como forma de quebrar a reprodução do ciclo de
pobreza.
Com 42 parceiros ativos no Concelho de Sintra, o Grupo de
Ação Local tem como objetivo implementar a Estratégia de
Desenvolvimento Local através da intervenção ativa de
todos, empresas, município, escolas e da sociedade civil,
no sentido de diminuir a depressão social nos territórios,
promovendo a inclusão socioeconómica dos seus
habitantes.
Estimular e incentivar para uma cultura de
empreendedorismo feminino, promover a economia local,
numa lógica de trabalho concertado e coerente com os
diferentes atores sociais locais, através da promoção em
particular do acesso a recursos digitais de base comercial,
nomeadamente o comércio electrónico- “E-commerce”,
dirigido a mulheres empreendedoras, que enfrentam
contextos de fragilidade socioeconómica.
O espaço LoucaMente pretende dar uma resposta
diferenciada na área da expressão artística, onde a
comunidade pode beneficiar, descobrir, compartilhar,
experienciar a arte e trabalhar em espaços colaborativos.
Simultaneamente com a dinamização do projeto LoucArt’s,
pretende-se a desmitificação do estigma social associado à
doença mental
Este projeto, com foco na inclusão escolar e social, será um
facilitador da adaptação das crianças ao meio envolvente,
favorecendo o sucesso escolar, potenciando as crianças
para serem os mobilizadores da mudança de mentalidades
promovendo o envolvimento cívico. O projeto será
desenvolvido
no
contexto
escolar,
transitando
posteriormente para a comunidade, recorrendo à
valorização da diversidade cultural, com recurso ao diálogo
intercultural.
EscutArte é um recurso da comunidade complementar à
escola da Trafaria, com uma população com baixas
qualificações literárias e risco de insucesso escolar, que
apoia crianças com dificuldades emocionais e/ou de
aprendizagem, oriundas de situações de risco ou
dificuldades sócio-económicas para maior bem-estar, saúde
mental e sucesso. Promove uma aprendizagem em rede
reforçando a criança, família, escola e a comunidade e as
suas interligações.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

535 835,68

09.06

Desenvolvimento socioeconómico de base local TESE
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
Custos operacionais para a gestão da execução da
DESENVOLVIMENTO PELA TECNOLOGIA,
comunitária
estratégia de desenvolvimento local de base
ENGENHARIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
comunitária

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

Desenvolvimento socioeconómico de base local OLHO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
Custos operacionais para a gestão da execução da
DO PATRIMÓNIO, AMBIENTE E DIREITOS
comunitária
estratégia de desenvolvimento local de base
HUMANOS
comunitária

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base AD SUMUS - ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
comunitária
DE ALMADA
Envolv20 Almada

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

CERCIMA - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO,
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO
comunitária
CAPACITAR-O-MONTIJO
DE MONTIJO E ALCOCHETE, CRL

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

APPACDM DE SETÚBAL - ASSOCIAÇÃO
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO
comunitária
"EU...TAMBÉM CONTO"
CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

LISBOA-06-4740-FSE000216

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
PROJETO OXIGÉNIO, ASSOCIAÇÃO
comunitária

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
Envolv20 Almada

LISBOA-06-4740-FSE000218

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA
comunitária

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
Ver ponto 2.2 da Memória descritiva
DLBC_Oriental

91 082,62

97 180,09

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

LISBOA-06-4740-FSE000208

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000209

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-06-4740-FSE000215

LISBOA-06-4740-FSE000206

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-06-4740-FSE000207

LISBOA-06-4740-FSE000221

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

O projeto Competências Digitais para todos tem como
objetivo a universalidade do acesso as tecnologias digitais
para uma sociedade mais apta e capaz de enfrentar o
AI9.PT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL futuro, o essencial é chamar a atenção para o papel do
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL
comunitária
Envolv20 Almada
Digital no desenvolvimento social e económico sustentável.
E DIGITAL
O principal objetivo deste projeto é consciencializar as
pessoas para importância da coesão social e do digital, para
a construção de uma sociedade mais inclusiva.

LISBOA-06-4740-FSE000222

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO PASSA SABI
comunitária

09.06

#StoriesThatMatter! propõe-se combater a exclusão social
e educativa, a discriminação e o abandono escolar, através
de uma co-solução integrada e sustentável, organizada a
ALMADA
MUNDO-ASSOCIAÇÃO
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL partir de comunidades de aprendizagem-criação, nos
INTERNACIONAL
DE
EDUCAÇÃO,
comunitária
Envolv20 Almada
territórios da Caparica e da Trafaria, com recurso ao
FORMAÇÃO E INOVAÇÃO
storytelling digital e o storydoing, ferramentas capazes de
gerar competências lideranças inclusivas transformadoras
num mundo VUCA (Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo).

LISBOA-06-4740-FSE000223

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

239/698

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
ver Ponto 2.2 da Memória Descritiva
REDE DLBC LISBOA Territórios EDL - CENTRO

336 078,43

334 323,66

91 000,85

99 765,03

99 730,42

85 869,83

193 366,71

90 096,30

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Este projeto visa intervir com as pessoas residentes no
concelho de Almada, mais especificamente na zona do
Monte de Caparica, e pretende contribuir para a redução
MEDICA DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL da pobreza, da exclusão social e do desemprego no
Envolv20 Almada
concelho, através de ações que promovam a inclusão ativa,
o combate à pobreza e à discriminação e o consequente
desenvolvimento socioeconómico do território, de acordo
com a Estratégia de Desenvolvimento Local.

LISBOA-06-4740-FSE000224

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base FUNDAÇÃO DE
comunitária
INTERNACIONAL

LISBOA-06-4740-FSE000225

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base INTERAGIR- ASSOCIAÇÃO PARA A INCLUSÃO DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
"Ver Ponto 2.2 da Memória Descritiva"
comunitária
SOCIAL
REDE DLBC LISBOA Territórios EDL - CENTRO

LISBOA-06-4740-FSE000226

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000227

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000228

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000230

LISBOA-06-4740-FSE000231

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000232

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000233

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000234

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000235

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

ASSISTENCIA

Histórias Invisíveis é um projecto educativo inovador que
reúne artistas/ profissionais de diversas áreas que se unem
numa interacção com a comunidade do território do Monte
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL da Caparica e em particular com os alunos da Escola Básica
A BELA - ASSOCIAÇÃO
comunitária
Envolv20 Almada
Miradouro de Alfazina. Tem como intenção expandir a
consciência histórica e política dos alunos através da Arte
de forma a promover autonomia, representatividade e
combater a exclusão social.
O “Laboratório do Amanhã” visa a criação de uma iniciativa
de experimentação social, inspirada nos modelos "espiral
de inovação" e "laboratório vivo", onde através da
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL potenciação de parcerias de carácter inovador envolvendo
LIFESHAKER - ASSOCIAÇÃO
comunitária
Envolv20 Almada
uma ampla gama de entidades, pretende-se desenvolver,
testar e implementar metodologias experimentais que
respondam às necessidades de capacitação de crianças em
risco e/ou situação de exclusão social e educativa.
Através deste projeto pretende-se promover o acesso das
mulheres, em situação de vulnerabilidade, ao mundo do
trabalho, fazendo uso do saber já adquirido nas suas
INSTITUTO PIAGET, COOPERATIVA PARA O
trajetórias de vida e reconhecendo as suas capacidades e
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
DESENVOLVIMENTO HUMANO, INTEGRAL E
habilidades produtivas. Espera-se que esta abordagem
comunitária
Envolv20 Almada
ECOLÓGICO CRL
permita promover a melhoria das condições de vida
relativamente às dimensões económicas, sociais e culturais
e possibilitar bases para a mudança da realidade social de
exclusão

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ASSOCIAÇÃO
SOLIDARIEDADE
comunitária
DESENVOLVIMENTO DO LARANJEIRO

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO PREVENIR
comunitária

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

40 429,64

162 027,79

91 157,36

91 992,14

92 909,94

O Espaço Equilíbrio, Saúde e Bem-Estar Social é um centro
de aprendizagem não formal destinado a crianças, famílias
e seniores residentes na União de freguesias
E DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Laranjeiro/Feijó, que pretende trabalhar a Saúde Mental e
Envolv20 Almada
Física através de ações regulares de desenvolvimento de
competências psicoemocionais, artísticas e desportivas que
contribuam para o bem-estar psicológico, emocional e
físico dos destinatários, tendo em vista a sua inclusão social

92 592,38

O projeto promove a capacitação das competências sociais
e emocionais de crianças do 1ºciclo através de sessões de
promoção dadas pelos professores (59h por turma),
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL disponibilizando
formação,
acompanhamento
e
FatorC
capacitação dos professores e a oferta de manuais. Todo o
processo é monitorizado e avaliado. Está também previsto
a acompanhamento psicológico a crianças sinalizadas por
professores e sessões de Esclarecimento para as Famílias.

101 113,09

O Projeto “Criando Raízes” pretende fomentar a integração
socioprofissional e o (re)conhecimento das comunidades
ciganas residentes no Monte da Caparica e na Trafaria,
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base COSTUME COLOSSAL - ASSOCIAÇÃO PARA A DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL através do desenvolvimento de atividades de capacitação
comunitária
INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES CIGANAS Envolv20 Almada
para o exercício de uma cidadania ativa e de valorização da
tradição história e cultura ciganas que contribuam para
combater a exclusão social que estas comunidades
enfrentam diariamente.
Este projeto visa a modernização da CHILL HILL e tem como
objetivo geral dinamizar a atividade e assegurar a melhoria
da satisfação dos clientes. Como objetivos específicos:
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
acompanhar o aumento da qualidade da oferta do
CHILL HILL HOSTELS, LDA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Costeiro
comunitária
alojamento e a forte promoção do turismo que se pretende
reforçar. Considera-se essencial para a estratégia, criar 1
posto de trabalho, com um contrato sem termo. Ver
memória descritiva em anexo.

94 403,86

46 777,50

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base EAPN
REDE
EUROPEIA
comunitária
POBREZA/PORTUGAL, ASSOCIAÇÃO

ANTI- DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
Ver Ponto 2.2 da Memória Descritiva
DLBC_Ocidental_Centro Histórico

131 514,91

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FUTEBOL DE DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
Ver Ponto 2.2 da Memória Descritiva.
comunitária
RUA
DLBC_Norte

196 259,56

240/698
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Resumo | Summary

Com a declaração de pandemia partimos para os bairros
nos quais já trabalhávamos e apoiámos as suas estruturas
locais. O que aqui apresentamos é uma proposta de
desenvolvimento de assessoria técnica permanente em 6
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
bairros de Lisboa. Mais que os “arquitectos de emergência”
DLBC_Geral
queremos ser instrumentais para tratar os temas do
comum, do espaço público, da salubridade das casas, da
mobilidade e acessibilidade, de género, do racismo ou da
igualdade.

LISBOA-06-4740-FSE000237

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
TRABALHAR COM OS 99%, CRL
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000238

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
Ver ponto 2.2. da Memória descritiva
comunitária
PADRE CRUZ
DLBC_Norte
Propomo-nos ligar o passado e o futuro do 4 Crescente,
valorizando no presente residentes e espaço público, e
dinamizando a economia local através da temática da
agricultura urbana, promotora da sustentabilidade do
planeta e das nossas vidas. Além de produção de legumes
(capacitação e empregabilidade), o projeto inclui a sua
comercialização
(empreendedorismo
e
negócios),
transformação (alimentação, decoração, etc.) e utilização
(nutrição e saúde
A operação visa a criação de um Maker Space comunitário
em São Domingos de Rana com dinamização de workshops
para crianças e jovens em idade escolar, assim como para
capacitação de jovens e adultos desempregados no âmbito
de competências digitais, científicas, sociais e de
empreendedorismo. Formação de professores no âmbito
do ensino inovador, centrado no aluno e no
desenvolvimento de competências essenciais à transição
para a vida ativa.
ACROKID é um programa de circo para crianças e jovens em
risco de exclusão social que, através da acrobacia aérea, e
com o acompanhamento psicológico profissional, promove
o desenvolvimento de competências pessoais (físicas e
emocionais) e sociais, assim como uma melhoria na
qualidade de vida.
A Villa Cerrado das Fontaínhas é um Alojamento local num
espaço rural em estado de finalização de um projeto de
expansão e requalificação do espaço com 5 moradias, um
salão do evento para 200 Pessoas e um centro do SPA e
necessita de recrutar 3 novos recursos humanos nesta fase
para apoiar os trabalhos estendidos na empresa.
O projeto Novas Raízes pretende promover a inclusão
social e combater a pobreza e discriminação, potenciando o
surgimento de novas ideias de negócio para a criação do
próprio emprego, contribuindo para uma maior
empregabilidade e inclusão social das comunidades de
imigrantes
guineenses,
potenciando
ainda
o
desenvolvimento económico local.
O projeto My Tribe pretende, através de atividades de
experimentação desportiva/artística e de ações de
capacitação, promover o desenvolvimento por parte dos
beneficiários de competências físicas, intelectuais,
emocionais e sociais valorizadas no mercado de trabalho.
Todas estas atividades têm como objetivo central a
integração profissional dos participantes e o fomento de
uma cidadania ativa, potenciando o envolvimento nas
comunidades locais.

LISBOA-06-4740-FSE000239

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base STC - ASSOCIAÇÃO
comunitária
PORTUGAL

SERVE

LISBOA-06-4740-FSE000241

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base NÚCLIO - NÚCLEO
comunitária
ASTRONOMIA

INTERACTIVO

LISBOA-06-4740-FSE000244

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO ACROFIT
comunitária

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
FatorC

LISBOA-06-4740-FSE000245

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
CERRADO DAS FONTAINHAS, LDA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural

LISBOA-06-4740-FSE000246

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ASSOCIAÇÃO DE FILHOS E AMIGOS DA ILHA DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
comunitária
DE JETA - NÚCLEO DE PORTUGAL - AFAIJE
FatorC

LISBOA-06-4740-FSE000247

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO CFC - CASCAIS FIGHT CENTER
comunitária

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
FatorC

LISBOA-06-4740-FSE000249

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA
comunitária

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
Ver Ponto 2.2 da Memória Descritiva
DLBC_Geral

LISBOA-06-4740-FSE000250

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ACL-ASSOCIAÇÃO CÃES E LIVROS
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000251

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ASSOCIAÇÃO COZINHA
comunitária
REFEIÇÕES COM ALMA

241/698

THE

SOLIDÁRIA

CITY DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
DLBC_Oriental

DE DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
FatorC

Melhorar as competências de leitura (fluência, precisão e
compreensão) e as capacidades de comunicação das
crianças
provenientes
de
territórios
urbanos
desfavorecidos que apresentem dificuldades de leitura,
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
através do vínculo emocional que se estabelece entre as
FatorC
crianças e os cães, a fim de promover o sucesso escolar e
combater o abandono escolar precoce, fomentando a
igualdade de oportunidades no acesso à educação e ao
emprego.
A cozinha com alma, take-away social, visa industrializar a
sua operação de forma a poder prestar apoio alimentar a
mais famílias com dificuldades financeiras, através do
acesso a uma refeição completa por dia e a um plano de
E DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
capacitação&acompanhamento que visa conduzir as
FatorC
famílias num processo de mudança e estabilidade
financeira. A industrialização da operação permitirá ainda a
incorporação de um modelo de formação on-job para
jovens com PLDI

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

194 305,64

198 490,03

140 332,30

163 061,62

155 211,52

164 211,48

96 484,22

164 088,85

189 120,58

155 105,92

176 889,77

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

LISBOA-06-4740-FSE000252

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000253

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000254

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O projeto Cuidar com Paixão visa a Reconciliação e
Otimização terapêutica, sensibilização para a gestão da
Terapêutica e educação para a saúde em utentes
polimedicados nas freguesias de Alcabideche e São
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
Domingos de Rana. Criação de "Pasta Salva Vidas" para
FatorC
apoio do utente nos Serviços de Saúde públicos e privados.
Projecto visa a integração social através da melhoria da
qualidade de vida dos utentes e melhoria das suas
condições financeiras.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO CAUSES4ALL
comunitária

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base A.P.S.I. - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
Ver Ponto 2.2 na Memória Descritiva.
comunitária
DA SEGURANÇA INFANTIL
DLBC_Ocidental_Centro Histórico

105 252,72

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO CLIPRD
comunitária

106 221,03

LISBOA-06-4740-FSE000255

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000256

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000258

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
Ver ponto 2.2 da Memória Descritiva
DLBC_Norte

O Armazém dos Saberes assenta na prevenção primária de
comportamentos de risco nas crianças e jovens da Alta de
Lisboa, atuando nas principais esferas da sua vida,
promovendo a vida em cidadania e na comunidade,
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ASSOCIAÇÃO DE RESIDENTES DO ALTO DO DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
aumentar as competências pessoais e formativas de
comunitária
LUMIAR
DLBC_Norte
crianças e jovens, investir na capacitação dos pais para o
uso e domínio das ferramentas digitais, contribuindo para
evitar que a ausência destes recursos seja factor de
exclusão social.
"ProjetAR-TE.” Um novo projeto que vem na continuidade
do trabalho comunitário e de promoção da cidadania ativa
desenvolvido pela Boutique da Cultura. Um projeto que
visa o combate à exclusão social e a promoção da igualdade
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base BOUTIQUE DA CULTURA - ASSOCIAÇÃO DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede de género, promovendo a capacitação e o apoio a
comunitária
CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS
DLBC_Norte
Mulheres, utilizando a cultura e a arte como principal
ferramenta. Um projeto que ajuda as Mulheres a ganharem
instrumentos para uma integração plena e igual na
comunidade.
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
AADD - ASSOCIAÇÃO ARQUIVO DOS DIÁRIOS
ver ponto 2.2 da memória descritiva
comunitária
DLBC_Geral

LISBOA-06-4740-FSE000260

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO AUXÍLIO E AMIZADE
comunitária

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
DLBC_Ocidental_Centro Histórico

LISBOA-06-4740-FSE000261

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES
comunitária

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
DLBC_Norte

LISBOA-06-4740-FSE000263

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

PROSAUDESC
ASSOCIAÇÃO
DE
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
PROMOTORES DE SAÚDE AMBIENTE E
comunitária
DLBC_Norte
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL

LISBOA-06-4740-FSE000264

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ASSOCIAÇÃO VITAMIMOS SABE - SAÚDE, DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
comunitária
AMBIENTE E BEM ESTAR
DLBC_Ocidental_Centro Histórico

LISBOA-06-4740-FSE000265

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

SECRETARIADO DIOCESANO DE LISBOA DA
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
OBRA NACIONAL DA PASTORAL DOS
comunitária
DLBC_Norte
CIGANOS

242/698

Oficinas lúdico-pedagógicas para pais e filhos e sessões
para pais que permitem:resolver problemas de
comportamento dos filhos; responder às dúvidas relativas à
educação; aumentar forças e competências das famílias;
melhorar as relações afetivas pais-filhos; aumentar a
participação das famílias e o acesso a recursos na sua
comunidade. Destinado a famílias com crianças dos 3 aos12
anos de Alfama,Mouraria,Castelo,Graça/Sapadores, Quinta
do Ferro.
O projeto Viver o Bairro constitui-se como um programa de
intervenção local,construído para dar resposta a problemas
identificados no Bairro Padre Cruz e que geram,na
comunidade,um sentimento de exclusão social.O programa
dirige-se à população jovem,em especial,a alunos da
“Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do Bairro Padre
Cruz”,propondo
atividades
de
“inclusão
pelas
expressões”,como motor da diminuição da indisciplina da
maior motivação escolar
Agir em Comunidade é um projeto de cariz social
promovido pela PROSAUDESC e financiado pelo Fundo
Social Europeu, através do Balcão 2020 no valor de
104925,56 € com duração de 3 anos, cujo objectivo é
combater a pobreza e exclusão social nos
indivíduos/famílias, idosos e Imigrantes/Migrantes,na
freguesia de Santa Clara, nomeadamente nas
Galinheiras,Alta
Lisboa
Norte
e
Centro.https:
//drive.google.com/file/d/1uhKf3fCEyB1rQBCpF4W7ucBt
“Chefs de Saúde” é uma iniciativa para alunos do Ensino
Básico e seus Cuidadores, de construção de um projeto de
vida saudável no combate às situações de insegurança
alimentar e desigualdades em Saúde. Em meio escolar,
aborda hábitos alimentares e ligados ao sono, higiene,
atividade física e sentimentos/emoções. As crianças serão
coagentes de mudança, promovendo-se o diálogo
colaborativo entre famílias e a coesão nas regiões da
intervenção.
O projeto Sem Eng@nos, promovido pelo Secretariado
Diocesano de Lisboa tem como objetivo promover a
inclusão social e o aumento das competências e
empregabilidade da população cigana residente na Quinta
da Torrinha e na Ameixoeira. Para o efeito irá desenvolver
as seguintes iniciativas: Workshops de Capacitação,
Concurso de Ideias para a promoção da inclusão social,
Organização de Feira de Emprego e Campanha de
Sensibilização.

179 982,86

164 409,66

190 297,96

129 417,84

72 813,16

99 774,85

104 925,56

56 193,89

99 932,61

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

LISBOA-06-4740-FSE000266

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000267

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO "SONS DA LUSOFONIA"
comunitária

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
Ver ponto 2.2 da Memória Descritiva
DLBC_Geral

213 949,42

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
FUNDAÇÃO CIDADE DE LISBOA
comunitária

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
ver ponto 2.2 da Memória Descritiva
DLBC_Norte

98 973,54

Serviço gratuito de apoio ao estudo, presencial e à
distância, promovido por voluntários para crianças e
jovens, dos 6 aos 18 anos da Mouraria para apoiar a
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede aprendizagem, melhorar os resultados escolares, promover
DLBC_Ocidental_Centro Histórico
competências sociais e emocionais, aumentar a motivação
e a inclusão digital e facilitar a comunicação dos pais com a
escola. Serão dinamizadas atividades de ocupação tempos
livres. O Serviço está preparada para o ensino à distância se

LISBOA-06-4740-FSE000268

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO RENOVAR A MOURARIA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000269

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ADM ESTRELA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
Ver ponto 2.2 da Memória Descritiva
comunitária
DESENVOLVIMENTO
REDE DLBC LISBOA Territórios EDL - CENTRO
Com este projeto, pretende-se abrir as portas do Palácio
Nacional da Ajuda à população dos bairros da Ajuda, num
projeto inovador de valorização do património cultural. O
projeto O meu palácio! procura contribuir para o
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
conhecimento e colaboração mútuos, a partir da realização
DLBC_Ocidental_Centro Histórico
de iniciativas lúdicas de aprendizagem, de estágio ou
oficinas de emprego, criando uma bolsa de
mediadores/embaixadores do palácio, em torno da arte, da
educação cultural.
O Balcão do Morador integra vários serviços que
promovem o acesso de proximidade a serviços básicos. O
Balcão móvel apoia na resolução de dificuldades de acesso
concretas (natureza mais simples) e encaminha para os
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
parceiros e/ou espaço do Balcão fixo (com computadores
DLBC_Geral
de acesso livre) para situações mais complexas. Tem
diferentes formatos: whatsapp, videos, flyers. Prevê o
acompanhamento especializado na área do emprego e
criação de negócio

184 973,85

155 363,65

LISBOA-06-4740-FSE000270

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
YELLOW CUSCA ASSOCIAÇÃO CULTURAL
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000271

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000272

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES
comunitária

DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
ver Ponto 2.2 da Memória Descritiva
DLBC_Oriental

96 014,67

LISBOA-06-4740-FSE000273

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base CRESCER NA MAIOR - ASSOCIAÇÃO DE DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
ver ponto 2.2 da memória descritiva
comunitária
INTERVENÇÃO COMUNITARIA
DLBC_Geral

268 670,84

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

LISBOA-06-4740-FSE000274

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base PCI - PARÁMEDICOS DE
comunitária
INTERNACIONAL - ONGD

LISBOA-06-4740-FSE000275

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESCLEROSE DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
comunitária
MULTIPLA
DLBC_Geral

LISBOA-06-4740-FSE000276

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base SEACOOP comunitária
AGENCY, CRL

LISBOA-06-4740-FSE000277

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

ASSOCIAÇÃO
SÓCIO
CULTURAL
E
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base RECREATIVA DE MELHORAMENTOS DA DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
comunitária
PENHA DE FRANÇA - OS FIDALGOS DA REDE DLBC LISBOA Territórios EDL - CENTRO
PENHA

243/698

SOCIAL

CATÁSTROFE DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
DLBC_Geral

ENTREPRENEURS DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
DLBC_Geral

O projeto prevê a intervenção de Unidade Móvel de Apoio
de Saúde e Psicossocial para o atendimento e
acompanhamento de pessoas e/ou famílias, nacionais ou
estrangeiras, em situação de sem-abrigo ou domicílio
instável, em situação de risco social grave, garantindo-lhes
as condições básicas de subsistência, para além da
definição de planos de intervenção baseados em
diagnósticos fundamentados e que visem a reintegração
social dos indivíduos.
O projeto Múltiplas_Escolhas promovido pela SPEM tem
como objetivo promover a igualdade de oportunidades no
mercado de trabalho a portadores de Esclerose Múltipla
(EM), disponibilizando um conjunto de meios e
ferramentas que permita um acesso a novas oportunidades
no mercado de trabalho de forma igualitária e equitativa. O
projeto
pretende
promover
novas
iniciativas
empreendedoras e desta forma contribuir para uma
melhoria das condições de vida
Projeto de inovação social, que pretende formar em 3
áreas–Cozinha Africana,Cerveja Artesanal,Chocolataria,
bem como capacitação em Soft Skills.Visa reduzir o
desemprego nos territórios de intervenção através do
desenvolvimento
de
abordagens
inovadoras
e
instrumentos específicos promovendo o acesso ao
emprego de pessoas em risco de exclusão social, através de
um trabalho de motivação e capacitação em áreas com
potencial de empregabilidade.
O projeto A.R.T.´Eira - Arte de Recriar a Tradição pretende
envolver a comunidade num sentimento de partilha
através da criação de um espaço sociocultural com objetivo
de dinamizar o território a nível cultural, social e educativo,
permitindo a união intergeracional através da arte e
saber.A comunidade é convidada a fazer parte ativa das
atividades , que vão enaltecer as tradições, aliadas à
inovação das novas gerações e no âmbito do apoio socia

117 832,84

99 509,50

128 080,00

94 578,80

199 805,03

132 194,64

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000279

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000281

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000282

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000284

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
BIOSAMARA IBERIA, LDA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural

LISBOA-06-4740-FSE000285

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base SEACOOP comunitária
AGENCY, CRL

LISBOA-06-4740-FSE000287

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ASSOCIAÇÃO DE
comunitária
SETUBALENSE

LISBOA-06-4740-FSE000291

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
IDEIASTRIGUEIRAS - LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000292

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

ASSOCIAÇÃO
PARA
FORMAÇÃO
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO
comunitária
MONTIJO

LISBOA-06-4740-FSE000293

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
GRUPO DE ARTISTAS VALE DE EUREKA
comunitária

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000297

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

Resumo | Summary

O Ciclopes quebra o estigma da bicicleta e promove a
inclusão através deste veículo.
Promove as seguintes atividades: Distribuição de bicicletas
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede recuperadas; Eventos Pop up (Ciclo-oficinas, Aulas de
DRIVE IMPACT CRL
DLBC_Geral
bicicleta, Passeios, festas da bicicleta); cheques para
reparações e aulas noutros locais de Lisboa; facilita o
acesso à rede partilhada GIRA; fornece flyers e website com
informação e mapa que ajudam a andar de bicicleta.
O "Futuro em Mosanto" é um projeto que pretende
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede capacitar a comunidade nas áreas da Liderança Criativa e
CHAMAR O FUTURO - CRL,
DLBC_Geral
alinhamento de Valores, através de uma metodologia
inovadora de intervenção em desenvolvimento social
Esta operação prevê a contratação de técnicos qualificados
para dotar a empresa com os meios humanos necessários e
adequados para poder dar resposta às necessidade do
mercado. A Power to Move opera no mercado das energias
POWER TO MOVE, LDA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural
renováveis e mobilidade eléctrica, sector onde se
perspectiva um crescimento acentuado nos próximos anos.
Este facto requer que a empresa tenha uma organização
mais robusta para estar preparada para os novos desafios
do mercado
Projeto sobre saúde mental na infância e juventude,
desenvolvido em escolas básicas com 2º e 3º ciclos da
cidade de Setúbal. Procura contribuir para o
desenvolvimento de territórios mais vulneráveis, através de
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE DE DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
um conjunto de ações integradas destinadas à comunidade
SETÚBAL
"EU...TAMBÉM CONTO"
educativa e em geral, e ao aluno em particular. Palavras
Chave: Saúde Mental, Combate ao Estigma, Competências
Socioemocionais,
Aconselhamento
Vocacional
e
Acompanhamento Psicológico

LISBOA-06-4740-FSE000278

LISBOA-06-4740-FSE000296

Nome da Operação | Operation Name

SOCIAL

ENTREPRENEURS

SOCORROS

MUTUOS

Alargamento da actividade apostando na expansão de
produtos e na internacionalização.

A Fábrica do Empreendedor de AMM tem como missão
promover o desenvolvimento local a partir da
empregabilidade e do empreendedorismo potenciando os
recursos ativos do território (tecido social, empresarial e
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
organizacional), para que se estabeleça um matching de
Sintra Urban
oportunidades – do lado de quem procura uma solução de
empregabilidade (formação/capacitação, emprego por
conta de outrem ou por conta própria) e do lado de quem
procura recursos.
Este projeto visa combater o isolamento social, o
sedentarismo da população sénior de Setúbal. Tem como
objetivo a prática de exercícios físicos, com o apoio de 1
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL fisioterapeuta , e com o apoio de 1 coordenadora de
"EU...TAMBÉM CONTO"
projeto (Tec. da área social). Através deste projeto,
promovemos a melhoria das condições de saúde e o
aumento da auto estima e a melhoria da qualidade de vida
dos seniores.
Projecto de empreendedorismo, com criação de nova
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural
unidade empresarial, apostada na admissão de quatro
postos de trabalho.
Esta candidatura visa a dinamização local da
empregabilidade e da inclusão social, considerando as
necessidades concretas e efetivas do mercado de trabalho
local. Esta intervenção cria uma resposta socialmente
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
inovadora para um problema social, diferenciada das
CAPACITAR-O-MONTIJO
convencionais, que promove a autonomia e gere impacto
social positivo, isto é, provoque uma melhoria no bemestar atual e futuro de quem se dirige, com uma utilização
eficiente dos recurs
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
ver Ponto 2.2. da Memoria descritiva
Sintra Urban

O projeto "Centro Comunitário de Saúde Oral" tem como
características mais relevantes o apoio à população mais
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base A.P.P.S.H.O. - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL vulnerável , com ações de proximidade visando a
comunitária
PROMOTORA DE SAÚDE E HIGIENE ORAL
"EU...TAMBÉM CONTO"
prevenção, a promoção, Diagnostico e tratamento,na área
da oral e nutrição em particular no território de
abrangência do programa em Setúbal.
O projeto Terra Viva Sabonetes iniciou-se em 2011,
dedicou-se inicialmente à produção de sabonetes
artesanais. Ao longo do tempo, por necessidade e vontade
de crescer foi alargando o leque de produtos. Atualmente a
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base MARIO ELMANO ANTUNES DOS ANJOS
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural
Terra Viva tem produtos para o rosto, corpo, cabelo, mãos,
comunitária
FERREIRA
higiene oral, produtos específicos para homem e também
produtos para casa. Com a procura por produtos
sustentaveis a crescer, a Terra Viva tem assim mais espaço
para crescer.

244/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

203 618,82

278 198,60

104 299,67

99 314,71

45 360,00

98 279,73

100 000,00

195 529,95

98 121,81

94 168,93

100 000,00

106 029,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
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50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SHARD ALLIANCE, UNIPESSOAL LDA
comunitária

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

LISBOA-06-4740-FSE000298

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

LISBOA-06-4740-FSE000299

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base AESINTRA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
comunitária
CONCELHO DE SINTRA
Sintra Urban

LISBOA-06-4740-FSE000300

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

CRIAGENTE - ASSOCIAÇÃO PARA A
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
INVESTIGAÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
comunitária
Sintra Urban
EDUCACIONAL, SOCIAL E CULTURAL

LISBOA-06-4740-FSE000301

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
CURIOSAPROEZA, LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000302

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ASSOCIAÇÃO VITAMIMOS SABE - SAÚDE, DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
comunitária
AMBIENTE E BEM ESTAR
Sintra Urban

LISBOA-06-4740-FSE000303

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

ATELIER 3 - EU, NÓS E O MUNDO 09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
comunitária
Sintra Urban
HUMANO

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Costeiro

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Costeiro

Resumo | Summary
Criação de postos de trabalho para desempregados
inscritos há pelo menos 6 meses no IEFP; Reinserção de
desempregados no mercado laboral ativo. Aumento da
produtividade empresarial. Dinamização do território onde
a empresa se insere.
CAPACITAR+, é um projeto que pretende capacitar
empresas, empreendedores, instituições e a comunidade,
através de uma abordagem técnica, integrada e
multidisciplinar que contribua para a sustentabilidade da
economia local, para a inclusão social e para a melhoria de
vida das populações, através de ações de empregabilidade,
incentivo ao empreendedorismo e à criação de postos de
trabalho e apoio à qualificação e capacitação do capital
humano.
O projeto CRIAR tem como objetivo principal fortalecer as
famílias através de ações comunitárias preventivas e
promotoras de saúde, que permitam o seu
desenvolvimento saudável. Outro dos objetivos é criar
competência s de ingresso no mundo do trabalho para
jovens e adultos à procura de emprego. O projeto
contempla três de linhas de ação principais que se
relacionam para atingir os seus objetivos: CRIAR.EMPREGO,
CRIAR.REDE, CRIAR.FAMÍLIA.
Capacitação de uma microempresa através do reforço do
seu capital humano, criando condição para o aumento da
competitividade e sustentabilidade do negócio e,
simultaneamente contribuindo para a redução dos
desequilíbrios do mercado de trabalho existentes no
concelho onde se insere.
“Chefs de Saúde” é uma iniciativa para alunos do Ensino
Básico e seus Cuidadores, que promove um projeto de vida
saudável, o combate às situações de insegurança alimentar
e às desigualdades em Saúde. Em contexto escolar, aborda
bons hábitos alimentares e ligados ao sono, higiene,
atividade física e sentimentos/emoções. As crianças serão
coagentes de mudança, promovendo-se o diálogo
colaborativo nas famílias e a coesão nas regiões da
intervenção.
O Entre Danças, Contam-se Estórias é um projeto que
convida jovens em situação de vulnerabilidade social,
incluindo jovens com deficiência, a contarem a sua história
de vida através da dança. Utilizar a metodologia do
personal storytelling aliada à dança permitirá criar uma
leitura integrada do trajeto de vida de cada jovem, com e
sem deficiência, num processo que convida à expressão,
comunicação e criação artística.

O projeto Capaz tem na sua génese a intervenção social e
comunitária, em particular com a população idosa, tendo
como objetivos principais a prevenção e combate a
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL situações de exclusão e isolamento social e a promoção do
Sintra Urban
envelhecimento ativo e saudável. Atua na manutenção de
capacidades de funcionamento físico e mental, viabilizando
o bem estar da pessoa idosa. Pretende ainda minorar o
impacto psicológico e social da pandemia de Covid-19.

LISBOA-06-4740-FSE000304

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SINTRA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000306

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base CHÃO DE OLIVA-CENTRO DE DIFUSÃO DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
ver Ponto 2.2 da Memória Descritiva
comunitária
CULTURAL EM SINTRA
Sintra Urban

LISBOA-06-4740-FSE000307

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000308

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000311

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

O projeto contribui para o cumprimento dos objetivos da
Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) nos territórios
de Algueirão-Mem Martins e Queluz e Belas.
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Particularmente, o objetivo é fomentar a participação
CASA DO BRASIL DE LISBOA
comunitária
Sintra Urban
social, a empregabilidade e a divulgação/(in)formação para
os direitos e deveres das pessoas migrantes residentes
com atividades como tertúlias sessões informativas,
materiais informativos e seminário,
O Centro Comunitário Viver, Crescer e Incluir pretende
promover melhores condições de acesso à qualificação
escolar e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida,
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base A COMUNIDADE ISLÂMICA DE TAPADA DAS DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
valorizando identidades e saberes dos participantes,
comunitária
MERCÊS E MEM-MARTINS - ASSOCIAÇÃO
Sintra Urban
concorrendo para percursos de mobilidade social de
famílias em situação de vulnerabilidade social na Tapada
das Mercês.
A presente operação tem como objetivo geral promover a
inclusão social através do desenvolvimento de ações que
visem a participação ativa e a melhoria da empregabilidade
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base APDJ - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL nos territórios de Queluz-Belas e Algueirão Mem-Martins.
comunitária
DESENVOLVIMENTO JUVENIL
Sintra Urban
A potencialização dos recursos internos, nas idades mais
novas e, em contexto escolar, será também uma
prioridade, apoiando e orientando na transformação das
fragilidades em potencialidades para a área do emprego.

245/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

59 251,50

99 987,47

88 346,68

168 399,00

96 408,88

84 479,96

99 790,79

99 207,17

97 284,40

92 769,16

99 022,14

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
A SSTBC - Associação para a promoção do
Empreendedorismo e Empregabilidade tem como objecto
desta candidatura o desenvolver de iniciativas de apoio ao
empreendedorismo, nomeadamente programas de
aceleração de startups, que possibilitem a estas o
desenvolvimento sustentável dos respectivos projetos em
complementaridade com o tecido empresarial local, assim
como acções de capacitação para a empregabilidade nos
segmentos de maior risco.
Criação de dois postos de trabalho na região de São Julião
do Tojal aproximando as áreas urbanas e promovendo a
coesão territorial.
A Episódio Genial Unipessoal Lda, tem uma equipa com
muito conhecimento adquirido ao longo dos anos no ramo
da eletrónica de consumo, satélite, informática, segurança,
vigilância. Esta experiência e conhecimento permite
responder com celeridade às solicitações diárias bem como
ter uma noção real das necessidades do mercado, tentando
satisfazer a procura em cada momento.
O presente projeto, promovido pela empresa Cosmic Gong
Cristal no âmbito da medida + CO3SO Emprego, visa a
criação de 2 postos de trabaho. O projeto prevê a
expansão da atividade de comercialização, passando pela
melhoria do site e desenvolvimento da loja online e à
criação de um espaço físico (Show Room) sediado em
Palmela. Os colaboradores a contratar no âmbito da
presente
candidatura
serão
cruciais
para
o
desenvolvimento deste projeto.
Contratação de dois funcionários, procedendo-se a uma
modernização da empresa em busca de maior notoriedade
e aquisição de novos clientes. Tem-se o intuito de criar
novos produtos, novas formas de venda em novos
mercados, criar presença da empresa no mundo digital
angariando clientes em faixas etárias que não são as
habituais de consumo da empresa, principalmente as mais
jovens. Reduzir o uso de papel/recursos e tornar a empresa
mais ecológica.
Com a expansão da biovilla e consolidação da sua missão
social, a criação de 3 postos de trabalho operacionalizam a
estratégia de turismo de Natureza e showroom de
melhores práticas de sustentabilidade; bem como o
projecto de educação para a regeneração e transformação
digital da organização.
Alargamento
da
actividade
apostando
na
internacionalização e no lançamento contínuo de novos
produtos.
O projeto do Externato Tim Tim prevê a expansão da sua
atividade com a abertura de uma nova creche, localizada na
União de Freguesias do Laranjeiro e Feijó, para a qual irão
ser criados novos postos de trabalho para apoio das
respetivas atividades, contribuindo desta forma para o
aumento da empregabilidade da região, bem como para a
melhoria da resposta social da mesma.
O projeto da VetExóticos prevê a expansão da sua atividade
com a abertura de uma nova loja, localizada na União de
Freguesias do Laranjeiro e Feijó, para a qual irão ser criados
novos postos de trabalho para apoio das respetivas
atividades, contribuindo desta forma para o aumento da
empregabilidade da região.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

LISBOA-06-4740-FSE000312

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base SSTBC ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
comunitária
EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE Sintra Urban

LISBOA-06-4740-FSE000314

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
WILDBRAN, LDA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural

LISBOA-06-4740-FSE000315

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
EPISÓDIO GENIAL - UNIPESSOAL LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO
ALMADA

LISBOA-06-4740-FSE000316

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
COSMIC GONG CRISTAL, LDA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural

LISBOA-06-4740-FSE000318

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
FERNANDES & RODRIGUES LDA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural

LISBOA-06-4740-FSE000319

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base BVLL
COOPERATIVA
PARA
comunitária
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CRL

LISBOA-06-4740-FSE000321

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ULTIMATE POWER, LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC

LISBOA-06-4740-FSE000326

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
EXTERNATO TIM-TIM LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO
ALMADA

URBANO

(GAL)

ENVOL20

LISBOA-06-4740-FSE000329

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
VETEXÓTICOS - AJM, LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO
ALMADA

URBANO

(GAL)

ENVOL20

LISBOA-06-4740-FSE000330

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base TREVO
PRISMÁTICO
COMUNICAÇÃO,
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Costeiro
comunitária
CONSULTORIA E RESTAURAÇÃO LDA

Novo projeto, abertura de restaurante e Criação de 4
postos de trabalho

180 873,00

LISBOA-06-4740-FSE000331

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
BE INFLUENCE, UNIPESSOAL LDA
comunitária

Criação de um novo projeto, XL Community e de um novo
posto de trabalho na empresa

68 421,46

LISBOA-06-4740-FSE000334

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
PICKONERIDE, LDA
comunitária

URBANO

(GAL)

ENVOL20

O +CO3SO Emprego – Empreendedorismo Social (GAL) ADREPES Rural

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural

LISBOA-06-4740-FSE000335

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
FREEFLOW, LDA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Costeiro

LISBOA-06-4740-FSE000336

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
FIDUFOODS, UNIPESSOAL LDA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Costeiro

246/698

Pick (escolha) + one (uma) + ride (viagem) permite ao
cliente escolher o seu destino e com a ajuda dos nossos
motoristas disfrutar de uma viagem agradável, com toda a
informação necessária, desde monumentos, praias,
gastronomia, entre outros.
O presente projeto, promovido pela empresa Freeflow no
âmbito da medida +CO3SO Emprego Urbano, visa a criação
de 2 postos de trabalho, orientados para a expansão
internacional do negócio, contribuindo para a promoção do
turismo de natureza das regiões costeiras de Cascais e
Mafra.
Pretende-se criar 2 novos postos de trabalho para
aumentar as capacidades de produção e de resposta da
empresa para distribuição em maior escala bem como
reforçar a presença digital da marca, de forma a expandir a
marca Fidu no mercado nacional e europeu.

99 349,69

99 679,24

52 806,60

79 209,90

96 361,66

172 589,76

81 454,09

59 667,30

52 806,60

79 209,90

85 680,18

89 916,75

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000339

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000340

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000342

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000343

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000348

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000349

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
PEGADAS SÁBIAS - UNIPESSOAL LDA
comunitária

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
MERCADO DE POEMAS - UNIPESSOAL LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000352

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000353

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000354

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000358

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

247/698

Resumo | Summary

A presente candidatura consubstancia um projeto de
expansão da AMICABLE SOLUTIONS, sustentado em 2
grandes estratégias: conquista de quota do mercado atual
AMICABLE SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural
e entrada num novo segmento de mercado (venda de
produtos alimentares). Para tanto, a empresa irá contratar
dois novos RH
O Ninho Saloio é um alojamento local inserido no concelho
de Mafra. Pretende-se dinamizar e desenvolver o concelho,
apostando na oferta turística baseada em produtos locais e
caseiros, promovendo a autenticidade do turismo rural e
NINHO SALOIO, LDA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural
regional. Trata-se da expansão de 1 projecto já
anteriormente apoiado pelo Portugal 2020 e neste
momento
pretendemos
dinamizar a
área de
restauração/pequenos-almoços, sendo necessário criar um
novo posto de trabalho.
O High Business Plan é um projeto totalmente inovador
composto por um software informático que permite a
criação de modelos de Business Plan (planos de negócio)
HIGH VALUE CONSULTING, SOCIEDADE +CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) ENVOL20 online. Com a candidatura ao CO3SO será possível a criação
UNIPESSOAL LDA
ALMADA
de dois postos de trabalho, fundamentais para apoiar a
vertente de vendas e comunicação da plataforma, seja na
captação de users, como na promoção do próprio modelo
de negócio.
A situação de isolamento, dependência e vulnerabilidade
da população idosa é visível e palpável, sobretudo na era
Covid 19. Pretende-se implementar Serviço de Apoio
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA +CO3SO Emprego – Empreendedorismo Social (GAL) - Domiciliário, que leva até ao utente na sua residência,
SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CHELEIROS
A2S Rural
conjunto de serviços que lhe permite manter-se no seu lar
com acompanhamento que lhe traga conforto e dignidade,
possibilitando aos familiares estarem descansados quando
tiverem de se ausentar por motivos profissionais ou outro
A TRIÂNGULO MÁGICO é um projecto de Turismo e
Organização de Eventos de base local, que pretende
promover Mafra e a região saloia (zonas rurais de Sintra Mafra - Loures: o Triângulo Mágico) como um destino
CARLA SOFIA DA COSTA ALMEIDA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural
cultural de excelência. O foco do projecto é a criação de
produtos e eventos turísticos e culturais de nicho, para a
promoção das características originais e diferenciadoras
deste território.
Criação de empresa que visa a comercialização a retalho de
produtos alimentares tradicionais e actuais, fabricados por
produtores locais, a partir da exploração dos recursos
endógenos do concelho de Mafra, nomeadamente
MARIA JOÃO FRESCO, UNIPESSOAL LDA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural
produtos à base de frutas, doçaria e pães.
Esta comercialização será feita online através da internet e
também promovida e realizada em eventos, feiras
tradicionais e gastronómicas.

LISBOA-06-4740-FSE000338

LISBOA-06-4740-FSE000351

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

109 474,32

53 014,52

70 270,20

154 714,40

68 421,53

68 419,89

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural

Nicolau & Hortense- Pela saúde e bem-estar dos animais!

68 421,44

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural

Esta operação surge da reabertura, em 2019, da mercearia
mais antiga de Poceirão, em Palmela, a Caramela Mercearia
Portuguesa. Recuperada pela traça, materiais e espírito
original caramelo, possui, além da actividade comercial, um
núcleo de exposição de objectos que atravessaram 1 século
de história da vida comercial e quotidiana. Pretende-se
dotar esta estrutura com colaboradores com competências
de marketing digital e comércio.

99 480,15

A presente operação refere-se à modernização da sua
actividade e implementação de um novo sistema no serviço
de refeições, onde a sustentabilidade- pela recusa de
utilização de sistemas inimigos do ambiente, com a
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) ENVOL20
DELIVONTADES LDA
recuperação do uso da TARA-, a formação - pelas novas
ALMADA
exigências sanitárias- e a elevação da auto-estima - tanto
dos funcionários como dos clientes- com o objectivo
(máximo) de todos sermos participantes activos num
mundo melhor.
A Much’ay, lda, é uma empresa que tem por base o
comércio, importação, exportação de produtos de
MUCH'AY, LDA
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN
cosmética natural a retalho ou por grosso, através de
parceiros retalhistas e venda directa ao consumidor via
internet e eventos especializados.
Criação líquida de dois postos de trabalho directos,
mediante a prestação de serviços a empresas e
ANA CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO PIRES +CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Costeiro
particulares, contribuindo para a dinamização das relações
comerciais da zona costeira da Península de Setúbal.
Criação de dois postos de trabalho, expansão da
A RAFEIRA - CERVEJA ARTESANAL, LDA
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN
capacidade produtiva de cerveja artesanal, distribuição,
promoção e desenvolvimento local.

70 686,00

68 419,89

75 898,51

99 843,95

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

LISBOA-06-4740-FSE000359

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000362

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000363

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000365

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000366

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000367

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000368

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000369

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000370

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000371

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

A SUNSTAR prevê atuar em fatores críticos para o
desenvolvimento do negócio, apostando na inovação
organizacional e ao nível dos processos e serviços, numa
SUNSTAR PROPERTIES, LDA
+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC
ótica de marketing integrado virado para a satisfação do
cliente, reforçando a presença no mercado onde atua,
necessitando de contratar 2 Gestores de Desenvolvimento
de Negócio para garantir o sucesso do presente projeto.
A AFCE, no enquadramento do seu plano de ação, procura
aumentar o número de postos de trabalho, promovendo
também a inclusão de membros da comunidade em idade
ativa na prossecução dos fins da associação.A medida de
AFCE
ASSOCIAÇÃO
FILARMÓNICA +CO3SO Emprego – Empreendedorismo Social (GAL) criação de emprego para cargos administrativos, técnicos e
CULTURAL ERICEIRA
A2S Costeiro
de direção técnica, tornam-se relevantes no apoio ao
crescimento sustentável da associação, que promove o
ensino e formação musical, a criação e fruição artística e
cultural.
O COVID-19 CRIOU MUITAS BARREIRAS AOS NEGOCIOS
MAS TAMBEM EXIGIU AOS EMPRESARIOS QUE SE
RECONSTRUISSEM E REPENSASSEM O SEU NEGOCIO.
ASSIM INOVAMOS E IMPLEMENTAMOS NOVAS AREAS (
COMIDAS, ESPLANADA E AREA SENTADA COM ECRANS
SALÃO DE JOGOS TIRO-TACO, LIMITADA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Costeiro
PARA VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS E
PRETENSÃO DE INICIAR TAKE AWAY E ENTREGA DOMICILIO
DE MODO A RENTABILIZAR MAIS O ESPAÇO, DANDO O A
CONHECER E OS PRODUTOS) ALÉM DA JÁ EXISTENTE AREA
DE JOGO E BAR.
Candidatura ao sistema de apoio ao emprego e
empreendedorismo + CO3SO Emprego para a criação de
CRIBLEUZIT - UNIPESSOAL LDA
+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC
dois postos de trabalho com vista criação de um novo
negócio.
contratação de pessoas para uma mobilidade mais
sustentável;
RADIANT SARDINE LDA
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN
Procurar ir ao encontra da futura legislação a implementar
nos grandes centros urbanos;
Melhorar o ambiente nas grandes cidades
O projeto visa a contratação de 2 pessoas, com vista a
dotar a empresa ITEM BY ITEM, UNIPESSOAL LDA dos
ITEM BY ITEM, UNIPESSOAL LDA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Costeiro
meios humanos necessários à concretização do projeto de
investimento.

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
BZCE, UNIPESSOAL LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
REGRA ESPLÊNDIDA - UNIPESSOAL LDA
comunitária

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base NUNES & LOUREIRO
comunitária
PUBLICIDADE LDA

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base CLÁSSICO & REGULAR - CONTABILIDADE E
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural
comunitária
SERVIÇOS LDA

-

DESIGN

LISBOA-06-4740-FSE000376

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
EQUAÇÃO MINUCIOSA LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000378

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
JOSÉ ANTÓNIO PAIVA, UNIPESSOAL LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000380

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
JPCX - INVESTIMENTOS, UNIPESSOAL LDA
comunitária

Este projeto visa a dotar a BZCE Unipessoal LDA de um
recurso especializado na produção de cerveja artesanal e a
adequação da sua capacidade produtiva de forma a dar
sustentabilidade de longo prazo ao posto de trabalho a
criar. Neste projeto é contemplado o reinvestimento dos
lucros obtidos para a criação futura de outro posto de
trabalho (não co-financiado), tendo por base os indicadores
europeus de crescimento do sector de actividade.

Esta operação durará 36 meses numa nova microempresa e
visa a criação líquida de dois postos de trabalho: um
coordenador turístico e um guia turístico. Pretende
explorar oportunidades existentes, potenciadas com o
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES URBANO atual contexto de retoma económica e será centralizada no
núcleo urbano da Baixa da Banheira, abrangerá toda a
Península de Setúbal, enquadra-se na estratégia da
ADREPES e contribui para o desenvolvimento local da
região.
Pretende-se a contratação de 2 colaboradores com o
E +CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) ENVOL20
intuito de alavancar o crescimento da empresa e colmatar
ALMADA
falhas estruturais.

09.06

248/698

Resumo | Summary

A empresa vai disponibilizar um novo serviço com a
admissão de um novo profissional com formação superior

“A Equação Minuciosa Lda foi uma empresa criada em
Agosto 2020 no distrito de Setúbal cuja actividade é
prestação de serviços de contabilidade e gestão, bem como
consultadoria que, na sequência da estratégia dotada,
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural
optou por contratar para os seus quadros de pessoal
técnicos superiores devidamente qualificados fazendo da
qualificação e especialização dos seus serviços, a sua
principal estratégia .
Nos últimos 3 anos, a nossa empresa, basicamente, fez
serviços de transporte urbano, com esta operação visa a
revitalização da José António Paiva, Unipessoal com
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) ENVOL20
ampliação de novos e mais eficazes serviços na área do
ALMADA
turismo. A criação destes 2 postos de trabalho, permitirá
expandir os serviços de transporte urbano, bem como criar
rotas de passeis turísticos, tanto por terra como por mar.
A Operação objetiva dotar a estrutura produtiva da
empresa com RH, essenciais para o desenrolo da sua
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural
atividade de restauração no fabrico e comercialização de
produtos da região, Pão com Chouriço, Pão com Torresmos,
Bifanas, Tábuas de enchidos, Caldo verde.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

73 720,48

94 492,95

130 977,00

109 147,50

174 636,00

119 542,50

68 421,44

136 715,04

62 370,00

54 737,16

109 474,32

72 982,80

120 235,50

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

LISBOA-06-4740-FSE000381

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000383

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000385

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000388

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000389

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000391

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000392

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000393

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000395

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O projecto procura reforçar os objectivos estratégicos do
GAL ADREPES URBANO através da criação de um emprego
por conta própria subsequente da criação de uma microempresa.
JULIANA ISABEL CARAPUÇA MALTEZ
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES URBANO A sua estratégia pretende fomentar o empreendedorismo e
BATISTA
a competitividade empresarial local, de modo a equilibrar a
oferta de serviços da área de actividade a desenvolver
relativamente ao pouco existente como perante a sua
grande concentração nos centros urbanos.
Projeto com foco nas áreas de Gestão de Recursos
Humanos, Gestão de Carreira e Employer Branding. Terá
impacto nos níveis de empregabilidade, qualificação de
capital humano e com uma forte componente de
Responsabilidade Social.
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) ENVOL20 Triplo foco:
BEST ACCOUNT - RECURSOS HUMANOS, LDA
ALMADA
Individuais-Gestão Carreira
Empresas–Consultoria RH, formação e recrutamento e
seleção
Terceiro setor–Estabelecimento de parcerias, capacitação
técnicos, formação desempregados e divulgação ofertas
empre
O presente projeto, promovido pela empresa Campos e
Santana, Lda (Pastelaria Fidalgo’s) no âmbito da medida +
CO3SO Emprego Urbano, visa a criação de 3 postos de
CAMPOS & SANTANA LDA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural
trabalho da área da produção, destinados a jovens que
pretendam fazer um percurso profissional na área da
Pastelaria.
Pretende-se expandir a capacidade produtiva, não só pela
aquisição de máquinas e ferramentas, assim como pela
criação de novos postos de trabalho.
As contratações servirão para operar na nossa fábrica no
ZYPHO, S.A.
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Costeiro Monitjo - Afonsoeiro, e preconizam a incorporação de
novas tarefas ao processo produtivo atual, nomeadamente
a fabricação de Serpentinas de cobre. Sendo produtos de
Eficiência Energética e que contribuem para a
sustentabilidade do Planeta.
A operação tem como característica mais relevante a
criação de um posto de trabalho permitindo a expansão de
uma microempresa no sector da pastelaria/confeitaria,
num quadro de valorização de produtos endógenos,
CONFEITARIA NUNO GIL, UNIPESSOAL LDA +CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural
consubstanciando o reforço da promoção desses mesmos
produtos e também outros mais equilibrados do ponto de
vista nutricional e contribuindo para uma dinâmica
económica sustentável assente em circuitos curtos.

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base SINTONIA
URBANA
comunitária
EMPRESARIAIS UNIPESSOAL LDA

SERVIÇOS

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Costeiro

O projeto da SINTONIA prevê a atuação em fatores críticos
para o desenvolvimento do negócio, apostando na
inovação organizacional e ao nível dos processos, produtos
e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a
satisfação do cliente, reforçando a presença no mercado
onde atua, necessitando de contratar 4 trabalhadores (2
para a área técnica (arquitetura e engenharia) e 2 para a
área comercial) para garantir o sucesso do projeto.

A empresa tem como principais objetivos:
- Aumentar a capacidade de resposta, com o terceiro
gabinete encontra-se em fase de conclusão, e reforçar a
equipa com intuito de diminuir o tempo de espera nas
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ODONTOMASTER CENTRO DE ESTUDOS
consultas;
+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC
comunitária
MEDICINA DENTÁRIA LDA
- Modernizar e elevar os padrões de qualidade do serviço
prestado
com
a
utilização
de
diversas
ferramentas/mecanismos mais recentes do mundo digital.
Em suma, este projeto pretende dar resposta às crescentes
solicitações para a prest
O objectivo é a criação de dois postos de trabalho para
candidatos, licenciados, actualmente na situação de
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base MAFRA-FM-COOPERATIVA
DE +CO3SO Emprego – Empreendedorismo Social (GAL) - desemprego. Estas valências irão contribuir para o
comunitária
RADIODIFUSÃO, CRL
A2S Rural
aumento do potencial na área de informação, lacuna
actualmente existente nesta Cooperativa, na qual sem este
apoio, seria impossível de realizar.
O projeto Rugas de Riso, que aqui busca a inserção de 2
novos profissionais, é uma criação da Associação MELECA,
que desde 2013 beneficia idosos com idade acima de 65
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
+CO3SO Emprego – Empreendedorismo Social (GAL) ASSOCIAÇÃO CULTURAL MELECA
anos, internos/residentes em lares e instituições,
comunitária
A2S Costeiro
recebendo cuidados continuados e paliativos. As visitas são
realizadas pelos Srs. Palhaços, artistas profissionais e
especializados.

249/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

68 421,60

33 264,00

118 814,86

40 540,51

54 737,16

165 870,31

91 228,58

40 065,48

120 196,44

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

LISBOA-06-4740-FSE000400

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000402

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000404

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000405

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000410

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000411

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000412

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000413

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000414

LISBOA-06-4740-FSE000415

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

O meu negócio está ligado à área da saúde e bem-estar.
Contudo, é um projecto de empoderamento pessoal e
profissional, com um potencial enorme de crescimento.
Este negócio, enquadra na perfeição com os Objectivos
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) ENVOL20
SONIA MARIA BALTAZAR AMIGUINHO
gerais deste programa de incentivo, pois é uma excelente
ALMADA
ferramenta de combate ao desemprego local, uma vez que
tem uma forte componente de capacitação de diversas
competência humanas. Promove o Empreendedorismo e a
Empregabilidade.
A A Socorsul (AS)encontra-se num processo de expansão
que tem por objetivo o aumento da sua quota de mercado
e do volume de negócios. Para tal irá proceder a
A-SOCORSUL
COMÉRCIO
E
investimentos com reflexo na área produtiva, aumentando
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural
REVALORIZAÇÃO DE EMBALAGENS LDA
a sua capacidade ao mesmo tempo que se reduzem
desperdícios e custos. É neste contexto que são criados 4
postos de trabalho essenciais para que se possa tirar o
máximo de proveito dos investimentos a realizar
O projeto do promotor Gonçalo Martins pretende
dinamizar a região de Azeitão, com a conjugação da prática
desportiva, nutrição e exercício físico vocacionado para
GONÇALO ALEXANDRE VICENTE MARTINS
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural
pessoas com mobilidade reduzida e idosos. Para isto, o
promotor pretende angariar 2 postos de trabalho - a
criação do seu posto de trabalho e de outro PT, postos
fundamentais para apoiar estas duas componentes.
O presente protejo visa a criação e desenvolvimento de
plataformas digitais para comercio electrónico de produtos
ecológicos e sustentáveis, marcas portuguesas e
internacionais que recorram a matéria prima resultante de
ANNA KARINA GONÇALVES GONÇALVES
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural
reciclagem e componentes bio degradáveis em sectores do
design de interiores e moda com um atendimento
humanizado e customizado. O projecto contempla ainda a
criação de uma plataforma digital para promoção do
comercio local .
O presente projeto, promovido pela Geocompass, Lda no
âmbito da medida + CO3SO Emprego, visa a criação de 1
GEOCOMPASS, LDA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Costeiro posto de trabalho para a área administrativa, no âmbito da
estratégia de crescimento e expansão da empresa para
novos mercados.
Pretendem-se apresentar soluções que vão desde a
otimização de processos organizacionais (consultadoria,
concepção, desenvolvimento e implementação), à criação,
melhoramento ou renovação de software, passando pela
NOBLE STRATEGY, LDA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Costeiro promoção e divulgação dos produtos em canais de
comunicação diversos (impressa e online). Aposta numa
melhoria constante do espaço de trabalho, tendo como
objectivo a mudança para um workplace capaz de
proporcionar melhores condições.
A NEON Art Conservation é uma empresa recente e única
na Grande Lisboa, que procura expandir-se no mercado e
criar emprego próprio. Dedicada à preservação do
património moderno e contemporâneo, tem vindo a
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) ENVOL20
NEON ART CONSERVATION, LDA
colmatar a lacuna no mercado na conservação e restauro
ALMADA
de materiais menos convencionais. Associada à
Universidade NOVA de Lisboa, aposta na investigação
científica e no conhecimento das obras como base para a
realização dos seus trabalhos.
O GAT com a presente candidatura, pretende contribuir
para a melhoria dos indicadores de saúde e
consequentemente das condições sociais inerentes à
inserção na vida ativa das comunidades mais vulneráveis às
infeções por VIH, hepatites virais e outras infeções
G.A.T. - GRUPO DE ACTIVISTAS EM +CO3SO Emprego – Empreendedorismo Social (GAL) sexualmente transmissíveis, com foco na população
TRATAMENTOS
ADREPES URBANO
migrante e minorias étnicas,.através da criação de uma
resposta complementar de proximidade inserida no Bairro
da Bela Vista (Setúbal).

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SARDINESECRET - LDA
comunitária

27 027,00

158 419,80

124 740,00

68 419,89

44 232,06

88 464,09

91 226,53

114 032,52

O presente projeto, promovido pela JAVALI - Administração
e Desenvolvimento de Sistemas Informáticos Lda, no
ENVOL20 âmbito da medida + CO3SO Emprego, visa a criação de 2
postos de trabalho para as áreas de Webdesign e
Programação Web, no âmbito da estratégia de crescimento
e expansão da empresa para novos mercados.

58 976,06

Promover o turismo na região de Setúbal desenvolvendo
uma estratégia de marketing digital para aproximação de
potencias clientes, adequando e desenvolvendo a oferta
existente. Desenvolver e promover nas diversas redes
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES URBANO
sociais uma plataforma de referência, website, agregadora
de experiências. Elaborar uma oferta especifica de
experiências e atividades personalizadas para turistas e
empresas nacionais e internacionais.

188 154,69

JAVALI
ADMINISTRAÇÃO
E
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
+CO3SO EMPREGO
DESENVOLVIMENTO
DE
SISTEMAS
comunitária
ALMADA
INFORMÁTICOS LDA

250/698

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

URBANO

(GAL)
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LISBOA-06-4740-FSE000416

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000418

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Consolidação de um Hotel Rural que também organiza
eventos que tem como mercados alvo a Grande Lisboa e os
mercados Inglês, Irlandês, Espanhol, Brasileiro, e os nossos
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA BOAImigrantes por todo o mundo. Será virado para o mercado
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural
comunitária
MEMÓRIA LDA
Corporate (Reuniões e formações semanais), mas também
para Eventos Familiares de pequena dimensão,
essencialmente
virado
para
captar
Casamentos
Estrangeiros.
Os serviços a prestar consistirão essencialmente na
prestação de serviços de contabilidade, processamento
salários e faturação dos diversos clientes. Serviços no
âmbito da consultoria fiscal, nomeadamente, elaboração
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base RGF - SERV CONTABILIDADE E CONSULTORIA +CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) ENVOL20 de estudos, pareceres e demais apoio em matérias fiscais e
comunitária
FISCAL, LDA
ALMADA
parafiscais.
Acessoriamente, pretende-se prestar serviços na área de
gestão de imóveis por conta de outrem e administração de
condomínios
A EQUIPAINT iniciou a sua actividade há 17 anos tendo
como objectivo colmatar a falta de assistência técnica
qualificada na área de determinados equipamentos
específicos nomeadamente de pintura industrial.Tem
singrado no mercado pela sua excelência nesta área junto
de clientes de prestígio.
O Recanto Mourisco ao criar a marca “Meu Mercado”
conseguiu aumentar o volume de negócio, disponibilizando
novos serviços à população. Com a pandemia, surgiu uma
nova necessidade no mercado e que se prende com o
aumento da procura nas entregas ao domicílio. Neste
sentido, e no âmbito do presente projeto, iremos reforçar a
nossa equipa de colaboradores, com vista a dar resposta a
este novo serviço (entregas) mas também dinamizar novos
públicos.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

80 048,44

33 264,00

LISBOA-06-4740-FSE000419

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
EQUIPAINT AS.T. LDA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural

LISBOA-06-4740-FSE000420

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
RECANTO MOURISCO UNIPESSOAL LDA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Costeiro

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
CENTRO SOCIAL DE QUINTA DO ANJO
comunitária

No contexto atual de pandemia, o projecto “Devagar se vai
ao longe” surge no sentido de melhorar a resposta dada ao
nível dos serviços de apoio à infância e de ocupação dos
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL tempos livres do Centro Social da Quinta do Anjo através
ADREPES RURAL
do desenvolvimento de uma resposta especializada e ao
nível da promoção do bem-estar psicológico e social das
crianças, das famílias e dos cuidadores das crianças do
Centro Social da Quinta do Anjo.

94 698,61

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Costeiro

Lançamento de um alojamento local na Ericeira que prima
dar uma experiência inesquecível com história e tradição
aos hóspedes. As obras de requalificação do espaço estão a
ser realizadas pelo proprietário e serão concluidas até final
do mês de Setembro. A operação visa a criação do próprio
posto de trabalho.

68 419,89

A Sebastian Negrea, Unipessoal Lda é uma empresa de
construção civil recente. Numa fase inicial estivemos
focados na angariação de clientes e investimos em material
de construção de forma a garantir um serviço de qualidade.
Pretendemos expandir a empresa através da criação de 4
postos de trabalho nas áreas administrativa e operacional.

199 396,89

LISBOA-06-4740-FSE000422

LISBOA-06-4740-FSE000423

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
JOSÉ & VIRGÍNIA, LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000424

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SEBASTIAN NEGREA, UNIPESSOAL LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN

LISBOA-06-4740-FSE000429

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SOLUÇÃO ESTUDANTE, LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO
ALMADA

LISBOA-06-4740-FSE000430

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ANDRE HENRIQUE BAPTISTA INACIO
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000431

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
BIG WELCOME, LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000433

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SUSANA SILVA SOUSA, UNIPESSOAL LDA
comunitária

251/698

Contrataçao de RH com vista a complementar investimento
dos sócios-fundadores no plano de expasão e crescimento
adaptado à realidade pós-COVID-19
Desenho e produção de mobiliário e objectos utilitários em
madeira com uma abordagem sustentável, local e
inovadora que assenta numa forte ligação das técnicas
tradicionais a metodologias contemporâneas, com especial
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural
enfoque na reutilização de objectos e desperdícios da
comunidade, bem como na utilização de madeiras
autóctones disponíveis na região e ainda de madeiras
provenientes de ações de combate à proliferação de
espécies invasoras.
Projeto que passa pela concentração da atividade
imobiliária num nicho de mercado (quer do lado do
investidor, quer do lado do produto), caracterizado por
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) ENVOL20 investidores estrangeiros, que procuram locais de baixa
ALMADA
densidade populacional e junto à natureza (devido à Covid)
e onde estão dispostos a investir em remodelação em
zonas de preço mais acessível, mas de rápido acesso ao
centro histórico das grandes cidades, neste caso de Lisboa.
Esta operação pretende integrar na comunidade laboral um
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural
cidadão com mais de 50 anos que está há vários anos fora
do mercado de trabalho.
URBANO

(GAL)

ENVOL20

87 318,00

79 209,90

36 382,50

54 698,49

67 740,75

39 604,96
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Resumo | Summary

Projeto em empresa de arquitetura e de construção civil
que tem em vista a criação de dois postos de trabalho, a
serem preenchidas por pessoas com baixa escolaridade, e
uma delas por um ex-condenado que acabou de cumprir
DOINARK - ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO, +CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) ENVOL20
pena já em 2020, e que consolida o processo de expansão
UNIPESSOAL LDA
ALMADA
da empresa, tanto na área da Construção Civil, como
também numa nova área de atuação da empresa, de
comercialização de mobiliário e iluminação através de loja
online.
Capacitar a empresa com mais dois recursos humanos, com
o objetivo de reforçar a estrutura de recursos humanos em
GSMB - IMPORT EXPORT, LDA
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural
áreas que se encontram deficitárias, com vista a reforçar a
estrutura da empresa, de forma a que esta tenha uma base
sólida que permita a sua expansão.
Criação de 3 postos de trabalho femininos, 2 deles
INADIÁVEL E IMPORTANTE - UNIPESSOAL +CO3SO Emprego Urbano (GAL) - " CAPACITAR-Oqualificados e sendo um deles Próprio Emprego, para
LDA
MONTIJO"
empresa recém criada no Montijo
Este projecto de expansão tem 36 meses e prevê a
contratação de 1 técnico administrativo e de 1 sub gerente
de loja. A empresa gere duas lojas contiguas, a principal
para atendimento ao público, a segunda loja tem uma
ARMAZÉM DE CONFECÇÕES D. CARLOS LDA +CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN
montra para exposição dos artigos, uma zona de armazém
e um escritório. Aí serão os locais de trabalho destas
contratações que vão ao encontro do Eixo 1 da EDL desta
GAL, através da criação de emprego e expansão de negócio
existent

LISBOA-06-4740-FSE000434

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000435

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000436

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000438

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

09.06

A Cercizimbra pretende desenvolver, em conjunto com os
parceiros informais locais, o projeto "Academia Social" que
assenta
nos
princípios
de
economia circular,
CERCIZIMBRA - COOPERATIVA PARA
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL empreendedorismo e inclusão social, dinamizados através
EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS
comunitária
ADREPES RURAL
de um conjunto de Oficinas Temáticas, Oficinas de
INADAPTADOS DE SESIMBRA CRL
Capacitação Digital e Apoio na Criação do Próprio Emprego
e o Acompanhamento Social dos destinatários, com vista a
sua autonomização e a sua efetiva integração na vida ativa.

LISBOA-06-4740-FSE000440

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

LISBOA-06-4740-FSE000441

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

LISBOA-06-4740-FSE000442

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

LISBOA-06-4740-FSE000443

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
LUIS MIGUEL MIRANDA BATISTA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
UNIBRAPO, LDA.
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - A2S Rural

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
NOVACOAT, LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000445

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000448

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000449

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000450

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária

252/698

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - ADREPES Rural

Projecto de criação do próprio negócio que pretende
prestar assistência técnica e consultoria ao sector apícola e
serviços de consultoria a empresas do sector turístico e
agrícola. Apoio especializado para o Modo de Produção
Biológico e para a sustentabilidade ambiental.
O projecto da UNIBRAPO, LDA, tem por objectivo instalar
no concelho de Mafra uma unidade para produção,
transformação e distribuição de fertilizantes de elevado
rendimento, de origem 100% orgânica, que vão contribuir
para incrementar a produção nas explorações agrícolas,
tornando-as mais mais competitivas e favorecendo a
criação de emprego e a fixação no território.
Este projeto de investimento permite desenvolver a
atividade da PIXELINÉDITO, capacitando-a das ferramentas
produtivas/tecnológicas indispensáveis à pintura líquida de
peças e componentes para a Indústria Automóvel atividade dirigida ao mercado internacional - reforçando a
sua estrutura de capital com a participação de novos sócios
e entrada para os quadros da empresa (Desenvolvimento
do Negócio; Produção e Logística; Engenharia e Vendas).

A operação tem por objetivo a expansão de micro empresa,
em fase de desenvolvimento da sua atividade envolvendo
um projeto de investimento e a criação líquida de um posto
BARATÉCNICA, DESINFECÇÕES, UNIPESSOAL
de trabalho através do POR Lisboa2020 e no âmbito do
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN
LDA
Eixo 6. Promover a inclusão social e combater a pobreza e a
discriminação, integra a prioridade de investimento (PI) 9.6
“Estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas
comunidades locais”
Desenvolvimento de empresa local no âmbito das
tecnologias de informação e comunicação, com criação
WERK IT SOLUTIONS, LDA
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN
líquida de 2 postos de trabalho no escritório de Mem
Martins.
Expansão de uma micro empresa de 4 anos, cuja actividade
assenta numa iniciativa empresarial inovadora e de base
ANTICHE DISTILLERIE CATUCCI, UNIPESSOAL
local (produção de um licor de limão, o primeiro limoncello
+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC
LDA
português), através da criação de um posto de trabalho
para desempregado de longa duração a desenvolver
actividades comerciais.
Criação de 6 postos de trabalho para desempregados, para
iniciar uma nova área de negócio direcionada para o
mercado das telecomunicações, criando equipamentos de
marca própria e começar a dar assistência técnica,
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM
MAGNETIK POTENTIAL - UNIPESSOAL LDA
entrando em novos mercados, contratando e formando
CONTO"
uma equipa de profissionais dimensionada para uma nova
organização económica e novo modelo de negócio, com
uma forte aposta nas áreas de marketing digital e
comunicação.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

63 892,65

98 396,16

161 976,45

109 474,32

99 942,92

68 419,44

156 497,38

199 562,58

54 573,63

102 910,50

57 017,89

189 065,30

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

LISBOA-06-4740-FSE000451

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000452

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000454

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Resumo | Summary

A ASMPB pretende criar as condições para expandir e
consolidar o seu negócio, afirmando-se como uma
referência no mercado farmacêutico, reconhecida pela
excelência dos serviços. Mais concretamente, o objetivo é
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASMPB, UNIPESSOAL LDA
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN
reforçar a equipa em duas vertentes críticas para o
comunitária
crescimento da empresa: a área de base - Contabilidade,
Recursos Humanos e Gestão Financeira -, e o marketing crucial para potenciar o reconhecimento da empresa no
mercado.
As áreas relevantes do negócio, são a experiencia e carteira
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM de clientes na área do cake design.
CORAÇÃO DE BAUNILHA - UNIPESSOAL LDA
comunitária
CONTO"
A formação e a falta de produto diferenciado da
padaria/pastelaria Bio.

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
CLOUD CHOICE UNIPESSOAL LDA
comunitária

09.06

Nome da Operação | Operation Name

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base GRAÇA MARIA
comunitária
UNIPESSOAL LDA

CARDOSO,

A Graça Maria Cardoso – Sociedade Unipessoal, Lda. foi
criada em 3 de Setembro de 2020, com um capital social de
1.000 euros. O seu objecto social é a prestação de serviços
SOCIEDADE +CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM e comércio electrónico. A sócia da empresa é uma pessoa
CONTO"
com um curriculum vitae relevante onde é demonstrada a
sua capacidade consolidar a empresa no mercado de
prestação de serviços de consultoria na restauração. A
sócia deste projeto estava na situação de desemprego.
O presente projeto, promovido pela empresa Cloud Choice
no âmbito da medida +CO3SO Emprego Urbano, visa a
+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC
criação de 2 postos de trabalho, contribuindo para a
empregabilidade nas freguesias de Alcabideche e S.
Domingos de Rana (Cascais).
- Projeto de criação do próprio emprego;
- Criação líquida de 2 postos de trabalho (próprio emprego
e desempregado). Manutenção dos 2 PT criados 6 meses
após o fim do apoio, sendo os trabalhadores com nível de
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN
qualificação igual ou superior a 6;
- Realização de investimentos que promovam a criação de
condições para a criação de PT e oferta de produtos
diferenciadores e inovadores em relação à oferta existente
no território de abrangência.
Admissão na segunda quinzena de Setembro 2020 de um
quadro superior com licenciatura em Gestão, para reforço
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN
da estrutura atual e se criarem condições para o
desenvolvimento de novos negócios na prestação de
serviços de Gestão ás Empresas.
A empresa pretende criar 2 postos de trabalho que lhe
permitam expandir a empresa, atuando em novos
mercados, apostando fortemente no marketing digital e
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM numa estratégia de comunicação eficaz. Vai apostar num
CONTO"
novo modelo de negócio e nova organização económica, de
forma a passar a disponibilizar aos clientes toda a gama de
produtos e ou serviços que eles necessitam em cada
âmbito de atuação.
Empresa na area de prestação de serviços de construção
civil, reabilitação, construção e remodelação de edificiose
+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC
que pretende desenvolver e diversificar a sua actividade
com a criação de 2 postos de trabalho, em São Domingos
de Rana

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

109 474,32

104 781,00

54 737,16

LISBOA-06-4740-FSE000455

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

LISBOA-06-4740-FSE000456

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
APLAUDIR MOMENTOS, UNIPESSOAL LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000457

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
MANAIA DE ALMEIDA E ASSOCIADOS, LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000460

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
PEREIRAPISCO.CREATIVITY, LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000461

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ÁTRIOSÁBIO - UNIPESSOAL LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000462

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
CURVAS PA, LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN

Prestação de serviços de curvaturas de perfis de alumínio,
inox ou ferro para portas e janelas

165 280,50

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
MITUP & ME CONSULTING, LDA
comunitária

Apoio a empresa que atua junto a PMEs na transmissão de
conhecimento, meios e tecnologia através de serviços de
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - " CAPACITAR-O- Diagnostico e Plano de ação, formações, coaching e
MONTIJO"
serviços através de uma metodologia própria onde as
componentes de Gestão do Négócio e Pessoas são seções
replementares de uma nova abordagem de Gestão 360

109 474,32

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
EXÍMIOMANIA - UNIPESSOAL LDA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - " CAPACITAR-O- A Eximiomania vai operar na área da comercialização de
MONTIJO"
equipamentos de hotelaria.

97 789,98

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SANDRA PAULA DA SILVA CUNHA VIEGAS
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM Operação de criação do próprio posto de trabalho, através
CONTO"
da abertura de um escritório de contabilidade.

54 734,40

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
TOGUIDE, UNIPESSOAL LDA
comunitária

A TOGUIDE, UNIP, LDA criada em Março de 2009, tem
capital social de 5.000€ e é especializada em áudio guias e
desenvolvimento de conteúdos e aplicações GPS para o
setor turístico.O sócio da empresa é uma pessoa com um
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM
cvitae relevante onde demonstra a sua capacidade
CONTO"
consolidar a empresa no mercado em que opera. A
expansão da empresa para Setúbal no âmbito dos
contéudos para o setor turistico gera emprego na cidade e
mantém o carater inovador

54 737,16

LISBOA-06-4740-FSE000464

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000465

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000466

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000467

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

253/698

84 615,30

115 198,94

43 659,00

99 792,00

91 228,60

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LISBOA-06-4740-FSE000469

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
TWO OWLS, UNIPESSOAL LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000470

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ATITUDE EXPEDITA LDA
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000471

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000473

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000475

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000476

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000477

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000478

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000479

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000480

LISBOA-06-4740-FSE000482

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
GIVAPIECE, LDA
comunitária

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A TWO OWLS criada em Setembro de 2019, tem capital
social de 5.000€ e dedica-se ao transporte de pessoas em
viaturas através de plataformas eletrónicas e transfers. O
sócio da empresa é uma pessoa empreendedora com
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - " CAPACITAR-Ocapacidade para consolidar a empresa no mercado em que
MONTIJO"
opera e outros. A expansão da empresa para o Montijo no
âmbito da administração de imóveis de terceiros gera
emprego na cidade e mantém o carater inovador da
empresa
A ATITUDE EXPEDITA, LDA. pretende lançar uma
plataforma de e-commerce online onde o tema seja o café
e outros produtos derivados. Algo simples que acreditamos
ser inovador porque - é seguro afirmar, todos bebemos
+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC
café. E como bons portugueses, queremos salientar a nossa
tradição nos produtos disponibilizados, pelo que iremos
investir e apoiar pequenos e grande produtores. O próximo
passo está em formar uma equipe de colaboradores para a
expansão

+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN

O projeto da Givapiece, Lda. visa assentuar a promoção do
consumo da produção nacional, apoiando áreas de negócio
que estão a sofrer particularmente com a crise económica
provocada pelo novo coronavírus. Assim, objetiva-se a
contratação de recursos humanos para desenvolvimento
de tarefas nas áreas Logística & Apoio a cliente,
Comunicação & Vendas e Design, no sentido de fazer face
ao crescimento e às atuais necessidades da empresa.

A atividade da empresa está assente no desenvolvimento
de formação online e presencial, na consultoria e mentoria
de estratégia comercial e comunicação para o mercado, na
criação de conteúdos escritos especializados para clientes,
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ANA SOFIA LEITÃO DE ALMEIDA BERNARDO +CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC
e na dinamização das relações com media. Pretende ajudar
comunitária
pessoas, projetos e empresas a desenvolverem a
abordagem comercial e a estratégia de comunicação e
promoção, para alcançarem o seu público e terem mais
sucesso.
Metodologias
de
diagnóstico,
implementação,
acompanhamento e avaliação; inclusão de novos conceitos
na comunidade e interação bottom-up. Incutir a
persecução das políticas de IG e IO na gestão e
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM
ANA CRISTINA MARTINS PIFRE
desenvolvimento económico e territorial, adaptação a
comunitária
CONTO"
conceitos e políticas de gestão modernos, trabalhar a
comunidade empresarial para a alteração de mentalidades
de gestão, preconceitos, adaptação às metas e políticas
públicas atuais
Pretende-se a contratação de dois recursos humanos, uma
vez que a empresa pretende desenvolver uma nova
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM
DRSS - CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA
atividade para a qual adicionou recentemente o respectivo
comunitária
CONTO"
CAE, efetuar alterações nos procedimentos internos e
organograma
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
EQUAÇÃO CRISTALINA, LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC

Crescer localmente e melhorar o planeta.

Baseia-se na criação de 2 postos de trabalho femininos e
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base POINTFULL - CONSULTORIA INFORMÁTICA +CO3SO Emprego Urbano (GAL) - " CAPACITAR-O- qualificados por forma a dotar a empresa de recursos
comunitária
LDA
MONTIJO"
humanos capazes de implementar dois novos serviços que
a empresa pretende disponibilizar no mercado
A EACH é uma empresa que centra a sua atividade no
desenvolvimento de sistemas de hardware e software para
o mercado M2M (machine to machine) e IoT (internet of
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
things), que pretende apostar na contratação de novos RH,
EACH - ENGENHARIA, LDA
+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC
comunitária
para que o crescimento da empresa seja sustentado pela
equipa multidisciplinar que possui e a empresa poder
desenvolver de forma customizada os seus produtos para
os clientes.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

49 896,00

85 758,75

199 998,12

57 017,88

136 842,90

112 266,00

103 950,00

109 474,32

73 260,00

09.06

Melhorar a capacidade da empresa nas dinâmicas de
entrada e saídas do paciente em consulta (check-up) .
Capacitar a empresa de um apoio comercial exterior que
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base M J SILVA DIAS CLINICS - SAÚDE E BEM- +CO3SO Emprego Urbano (GAL) - " CAPACITAR-Orealize apoio na relação entre empresas (marketing) na
comunitária
ESTAR, LDA
MONTIJO"
relação comercial entre empresas e com entidades de cariz
social. Criação do gabinete de apoio social dentário com
ligação a entidades do Concelho do Montijo e limítrofes.

186 921,99

09.06

Esta candidatura visa a dinamização local da
empregabilidade e da inclusão social, considerando as
necessidades concretas e efetivas do mercado de trabalho
ASSOCIAÇÃO
PARA
FORMAÇÃO
local. O Open Trainig Center cria uma resposta socialmente
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
+CO3SO Emprego – Empreendedorismo Social (GAL) PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO
inovadora para um problema social, diferenciada das
comunitária
"CAPACITAR-O-MONTIJO"
MONTIJO
convencionais, que promove a autonomia e gere impacto
social positivo, isto é, promove uma melhoria no bem-estar
atual e futuro de quem se dirige, com uma utilização
eficiente dos re

122 415,55

254/698

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme
LISBOA-06-4740-FSE000483

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code
06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000486

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000487

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000488

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

LISBOA-06-4740-FSE000489

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base UNLIMITED SMART ATTITUDE UNIPESSOAL
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN
comunitária
LDA

Resumo | Summary

Contratação de 3 técnicos de informática para suporte e
apoio pós-venda.

O objectivo do Proponente Álvaro Carrilho é de CRIAR uma
AGÊNCIA DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS,
especializada nas realidades do Montijo e do Distrito de
Setúbal.
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ALVARO JOSE CARRILHO MARTINS DE +CO3SO Emprego Urbano (GAL) - " CAPACITAR-O- «PRAÇA MONTIJO - Storytelling, Conteúdos e
comunitária
MEDEIROS TAVARES
MONTIJO"
Comunicação» como um ponto de partida para DIVULGAR
TEMAS LOCAIS, dirigidos a audiências ESPECÍFICAS. Chamar
à região populações dos centros urbanos LIMÍTROFES, e
incentiva-las à EXPERIMENTAÇÃO do estilo de vida
montijence, do seu patrimón
A Teorema Perfeito (TP) encontra-se num processo de
expansão visando um aumento da sua quota de mercado e
do volume de negócios. Para tal irá proceder à
diversificação dos serviços que presta aos seus clientes
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base TEOREMA PERFEITO - MULTIMÉDIA E
+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC
passando a abranger a área da contabilidade, gestão
comunitária
GESTÃO LDA
administrativa de recursos humanos e apoio a projetos de
financiamento. É neste contexto que são criados 2 postos
de trabalho essenciais para que se possam disponibilizar
estes serviços
O presente projeto aposta no desenvolvimento de
propostas pedagógicas que aproximem a Escola da
Comunidade, no pressuposto que as mesmas são
potenciadoras de mais e melhor aprendizagem. Pretende09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE DE +CO3SO Emprego – Empreendedorismo Social (GAL) se desenvolver um portefólio de atividades | aulas de
comunitária
SETÚBAL
"EU...TAMBÉM CONTO"
campo, para o ensino pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, com
o objetivo de estimular a curiosidade e descoberta, bem
como sensibilizar para a importância dos ecossistemas na
relação com o homem.
Empresa, com início em 01-01-2019, capital social de
5000€, conta com 2 colaboradores/gerentes, caracterizada
por efetuar serviços de contabilidade e toda sua
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base GOMES & SILVESTRE - CONTABILIDADE, +CO3SO Emprego Urbano (GAL) - " CAPACITAR-O- envolvente de trabalho, tendo atualmente uma carteira de
comunitária
GESTÃO E CONSULTORIA, LDA
MONTIJO"
67 empresas e 11 empresários individuais. Busca novos
horizontes com a introdução de serviços inerentes ao pacto
social. Empresa que prima pela localização, acessibilidade e
comunicação, profissionalismo e meios digitais disponíveis.
Expansão da operação através do apoio na criação de 2
postos de trabalho de Desempregados inscritos há pelo
menos 2 meses no IEFP <= 29 anos ou >45 anos , que irão
reforçar a equipa de Tecnologias de Informação (TI), com
uma aumento de capacidade técnica e comercialização
SaaS (Software as a Service), por forma a que seja possível
maior dinâmica das equipas e dos consultores mantendo o
know-how na empresa.
A operação, da qual a inCleanout é beneficiária, visa:
* Laboração no território de abrangência do Gal Urban
Sintra – Algueirão Mem Martins;
* Criação líquida de 6 postos de trabalho (3 dos quais
apoiados), e respetiva manutenção nos 6 meses após fim
do apoio;
* Acesso ao emprego a pessoas inseridas em grupos com
maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho;
* Investimento na criação de condições para integração dos
PTs.

LISBOA-06-4740-FSE000492

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
CLICKVISION IT SYSTEM, UNIPESSOAL LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC

LISBOA-06-4740-FSE000494

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
INCLEANOUT, LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN

LISBOA-06-4740-FSE000495

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
MARIANA LAZARINO MOREIRA
comunitária

+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM
Ver texto anexo
CONTO"

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

LISBOA-06-4740-FSE000496

LISBOA-06-4740-FSE000497

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
WAFFLY E HAMSA CAFÉS LDA
comunitária

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
GONÇALO MONIZ DIAS, UNIPESSOAL, LDA
comunitária

255/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]
177 895,76

116 776,80

91 228,60

123 379,20

75 642,19

77 962,50

182 766,44

130 838,40

+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN

A operação através da nova empresa Waffly e Hamsa Cafés,
Lda visa a criação de um novo espaço comercial e de uma
marca de café de especialidade com o nome HAMSA CAFES.
Com o investimento previsto irá resultar a contratação de 5
novos colaboradores todos em situação de desemprego.

200 000,00

+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC

Esta operação tem como objetivo expandir a capacidade
produtiva da empresa, possibilitando-a de prestar mais
serviços a vários grupos turísticos com mais controlo,
qualidade e especialidade sobretudo no que concerne à
vertente promocional e comercial, e possibilitando ficar a
cargo da gestão administrativa, operacional e comercial de
um novo hotel que irá abrir em 2021. Com este fim, a
empresa pretende contratar uma nova designer/comercial.

45 614,31

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

LISBOA-06-4740-FSE000501

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000504

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000506

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000507

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-4740-FSE000508

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-06-4740-FSE000509

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.06

09.06

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

133 257,60

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
SÉCULO DE GÉNIOS - LDA
comunitária

+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN

194 470,81

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA
comunitária

Criação de uma estrutura de recursos humanos que
+CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM permita o desenvolvimento de um novo produto, um novo
CONTO"
serviço e a reorganização interna de procedimentos que lhe
permitam ganhos de eficiência

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base LEITEK
INNOVATIVE
comunitária
UNIPESSOAL LDA

+CO3SO EMPREGO Urbano (GAL) FatorC

SOLUTIONS,

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
DISCURSO PARALELO - ASSOCIAÇÃO
comunitária

LISBOA-06-4740-FSE000517

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.06

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
ASSOCIAÇÃO "MÉN NON"
comunitária

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE SINTRA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE MAFRA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE MAFRA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE OEIRAS
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE OEIRAS
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

LISBOA-06-4842FEDER-000002

LISBOA-06-4842FEDER-000003

LISBOA-06-4842FEDER-000004

LISBOA-06-4842FEDER-000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

82 328,40

09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base CRISTINA MARIANA DIAS GONÇALVES DA +CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM
Ver texto anexo
comunitária
COSTA
CONTO"

06

06

98 423,03

09.06

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Resumo | Summary

A Conceição Araújo & Lessa - Negócios Imobiliários, LDA.,
com CS de 1000€, sede em Setúbal, desenvolve sua
atividade no âmbito da mediação de compra, venda e
arrendamento de imóveis, bem como na administração de
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base CONCEIÇÃO ARAÚJO & LESSA - NEGÓCIOS +CO3SO Emprego Urbano (GAL) - "EU...TAMBÉM
imóveis de clientes estrangeiros, adquiridos para
comunitária
IMOBILIÁRIOS, LDA
CONTO"
alojamento local ou para arrendamentos, fundada em 2305-2019, tendo sido alterado o sócio, mantendo seu sóciogerente original Renato Lessa. Prospectam bons negócios
nas suas angariações
Dinamização e expansão da área de negócio da empresa,
09.06. Estratégias de desenvolvimento local de base
TIMELESSOASIS UNIPESSOAL LDA
+CO3SO EMPREGO URBANO (GAL) SINTRA URBAN
nomeadamente de outras actividades de saúde humana na
comunitária
União das Freguesias de Queluz e Belas.

LISBOA-06-4740-FSE000516

LISBOA-06-4842FEDER-000001

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

256/698

Ver texto

Apoio à contratação de um recurso humano qualificado

“MyPolis – Agentes de Cidadania – Algueirão, Mem Martins
e Queluz-Belas” é um programa de Educação para a
Cidadania que pretende promover a inclusão de jovens
socialmente excluídos e alheados do exercício da
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL
Cidadania, procurando estimulá-los para a participação
Sintra Urban
activa nas suas comunidades e promover o seu
desenvolvimento pessoal e competências como a
autonomia e o pensamento crítico. Este programa utiliza
como suporte a plataforma MyPolis.
Visa contribuir para a inclusão de imigrantes por imigrantes
através do desenvolvimento de serviço de base
comunitária na Charneca do Lumiar, Galinheiras e
Ameixoeira, nomeadamente: Gabinete de Apoio,
DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL Rede
Informação e Encaminhamento, apoio jurídico, oficinas
DLBC_Norte
criativas para a inclusão e a empregabilidade através da
arte, serviço de distribuição de refeições, e atividades
diversas que visam empoderar mulheres e famílias
imigrantes residentes.
O projecto do novo Centro de Saúde de Queluz foi
elaborado seguindo as linhas orientadoras do Programa
Funcional e em estreita colaboração com a ARS de Lisboa.
Instalação da unidade de saúde de Queluz
O edifício da antiga escola básica da rua D. Fernando II em
Queluz, será reconvertido e ampliado para instalar as duas
Unidades de Saúde Familiar e o Serviço de Pedopsiquiatria
que terão ligação física interna mas autonomia de gestão.
A Unidade de Saúde de Mafra Leste destina-se à instalação
de 2 Unidades de Saúde Familiar de 11.400 Utentes para
assistir a 3 freguesias do leste do concelho de Mafra, com
um n.º de utentes que ultrapassa já os 23.000 e cujos 3
Construção da Unidade de Saúde de Mafra Leste
pólos da UCSP de Mafra Leste se encontram degradados e
desajustados. Terá: Entrada/Receção, USF 1 e USF 2, Apoio
Admin., Módulo Polivalente e Módulo Fisioterapia. Acresce
arrumos e estacionamento em cave e no exterior.
O projeto da Unidade de Saúde Mafra-Norte destina-se à
construção de um novo equipamento de saúde para a
instalação de duas unidades de saúde familiar de 15.000 e
25.000 utentes e de uma unidade de atendimento
Construção da Unidade de Saúde de Mafra Norte
permanente, destinado a suprir as necessidades atuais da
freguesia de Mafra. Será um edifício inovador, com impacto
na comunidade, moderno, promovendo uma melhoria nos
cuidados a prestar à população.
Em resposta à carência verificada e tendo por objetivo
garantir a prestação de Cuidados de Saúde Primários a
operação consubstancia-se na construção de duas USF com
USF - Centro de Saúde de Carnaxide
capacidade para 30.000 utentes, composto por três pisos: o
piso 0 corresponde ao estacionamento com 32 lugares; o
piso 1 corresponde aos serviços de saúde e o piso 2 destina
se aos serviços administrativos.

USF - Centro de Saúde de Barcarena

A operação consubstancia-se na construção de uma USF
com capacidade para 18.000 utentes, composta por dois
pisos: o piso 0 corresponde à USF e a uma cave técnica e a
reabilitação do piso 1 do edifício existente corresponde aos
serviços de serviços administrativos com uso exclusivo dos
funcionários do centro.

140 956,20

51 975,00

99 702,85

99 991,93

1 015 088,49

1 698 295,43

2 345 042,24

1 918 721,16

1 037 930,04

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4842FEDER-000006

LISBOA-06-4842FEDER-000007

LISBOA-06-4842FEDER-000008

LISBOA-06-4842FEDER-000009

LISBOA-06-4842FEDER-000010

LISBOA-06-4842FEDER-000015

LISBOA-06-4842FEDER-000016

LISBOA-06-4842FEDER-000017

LISBOA-06-4842FEDER-000018

LISBOA-06-4842FEDER-000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE PALMELA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE ODIVELAS
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE SINTRA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE Unidade de Saúde de Corroios (Santa Marta do
da inclusão social através da melhoria do acesso aos LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.
Pinhal)
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DA AMADORA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
Centro
de
Medicina
de
Precisão
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE
IPOLFG_Modernização e Inovação Tecnológica em
da inclusão social através da melhoria do acesso aos LISBOA FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
Unidades de Diagnóstico e Tratamento
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
Aquisição de equipamento de tecnologia avançada
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE
para modernização tecnológica de diagnóstico e
da inclusão social através da melhoria do acesso aos LISBOA NORTE, E.P.E.
terapêutica altamente especializada.
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

09.07

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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO,
Inovar para melhor cuidar
da inclusão social através da melhoria do acesso aos E.P.E.
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
HOSPITAL GARCIA DE ORTA , E.P.E.
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

257/698

Unidade de Saúde Familiar do Pinhal Novo

A operação consiste na construção da nova Unidade de
Saúde Familiar do Pinhal Novo, com base no contrato
programa estabelecido entre o Município de Palmela e a
ARSLVT.

1 101 518,00

Unidade de Saúde de Odivelas

A operação a candidatar incide na construção e instalação
da Unidade de Saúde de Odivelas em edifício construído de
raiz para a prestação de cuidados de saúde. A nova unidade
de saúde irá ser dimensionada, de acordo com os
programas funcionais vigentes, e abrangerá cerca de
40.000 utentes.

1 398 800,00

Unidade de Saúde de Agualva

Unidade de Saúde da Venteira

UNIVERSITÁRIO

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Aquisição de equipamento de tecnologia avançada
que permita a modernização tecnológica de
diagnóstico e terapêutica altamente especializada

+ Acesso, Melhor Qualidade

O projecto da unidade de saúde de Agualva foi elaborado
seguindo as linhas orientadoras do Programa Funcional e
em estreita colaboração com a ARS de Lisboa.A operação
candidata pretende a construção e instalação da Unidade
de Saúde de Agualva, em edifício construído de raiz para a
prestação de cuidados de saúde.A nova unidade de saúde
irá incluir duas USF que , no conjunto,irão permitir atender
cerca de 30000 utentes.
A operação visa a construção de um novo equipamento de
saúde para a instalação de duas unidades de saúde familiar
e que abrangerá um total de 30 000 utentes da freguesia
de Corroios, com elevada densidade populacional, por
forma a responder às necessidades das populações no
âmbito dos cuidados de saúde primários.
Prevê-se a obtenção de ganhos em saúde, através do
reforço da proximidade e da melhoria assistencial deste
universo de utentes.
Construção, em edifício de raiz, da Unidade de Saúde da
Venteira, na Freguesia da Venteira, Amadora. A nova
unidade de saúde irá ser dimensionada, de acordo com os
programas funcionais vigentes, com infraestrutura para
duas Unidades de Saúde Familiar, para um total de cerca de
22 mil utentes, contemplando, ainda, espaços para
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados e Unidade
de Cuidados na Comunidade.
O projeto Centro de Medicina de Precisão
IPOLFG_Modernização e Inovação Tecnológica em
Unidades de Diagnóstico e Tratamento integra um
conjunto de equipamentos de tecnologia avançada,
essenciais ao bom funcionamento do IPOLFG, assegurando
a modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica
altamente especializada na área da oncologia, permitindo a
prestação de cuidados efetivos com qualidade, em tempo
adequado.
Os equipamentos são imprescindíveis para melhorar a
qualidade de diagnóstico e tratamento no CHLN e na região
com uma resposta atempada e mais eficaz às necessidades
atuais e emergentes da população, que exigem uma
atuação diferenciada nas áreas de oncologia, cardiologia e
medicina intensiva. Permitem ultrapassar fragilidades com
resposta terapêutica integrada, com redução dos tempos
de espera, diagnósticos mais precoces e seguros para o
doente.
Esta operação é fundamental para melhorar a qualidade do
diagnóstico
e
tratamento
com
equipamentos
tecnologicamente avançados para melhor resposta às
necessidades atuais e emergentes da população, com uma
atuação diferenciada nas áreas de oftalmologia, oncologia,
neurocirurgia e cardiologia de intervenção. Estes
equipamentos permitem ultrapassar as fragilidades com
resposta integrada, redução dos tempos de espera e
diagnósticos mais precoces.
A candidatura "Inovar para melhor Cuidar" visa a aquisição
de um conjunto de equipamentos de tecnologia avançada
destinados às áreas da Oftalmologia, Cardiologia e
Oncologia, com o objetivo de, através da modernização
tecnológica de diagnóstico pretendida, se garantir uma
melhor cobertura e acesso da população servida pelo
CHBM, com qualidade acrescida e em tempo adequado.
Atualmente HGO depara-se com uma elevada dificuldade
em acompanhar o desenvolvimento tecnológico, tendo tais
implicações a nível de recursos, quer financeiros quer
humanos, a nível da qualidade dos serviços prestados e a
nível da capacidade de resposta, perante as necessidades
dos utentes. Assim, o HGO pretende investir na
modernização, substituindo os equipamentos obsoletos
identificados e contornando as diversas implicações
suprareferidas.

1 185 774,00

1 785 700,06

1 291 559,19

8 810 871,94

6 414 718,20

14 507 067,04

783 998,95

2 941 065,43

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4842FEDER-000020

LISBOA-06-4842FEDER-000022

LISBOA-06-4842FEDER-000024

LISBOA-06-4842FEDER-000026

LISBOA-06-4842FEDER-000027

LISBOA-06-4842FEDER-000028

LISBOA-06-4842FEDER-000029

LISBOA-06-4842FEDER-000031

LISBOA-06-4842FEDER-000032

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

06

06

06

06

06

06

06

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

A operação engloba um conjunto de investimentos em
tecnologia avançada que assegurará a modernização
tecnológica e de diagnóstico e terapêutica altamente
Plano integrado de aquisição de equipamentos de especializadas do CHS, nas especialidades de Cardiologia,
tecnologia avançada CHS
Oftalmologia e Oncologia, entre outras. Com esta plano
pretende-se assegurar a melhoria na acessibilidade dos
doentes, melhorar os níveis de eficácia, eficiência e
qualidade dos serviços prestados ao doentes pelo CHS.
O projeto Centro de Medicina de Precisão
IPOLFG_Tecnologia Avançada em Imagem Tomográfica de
Medicina Nuclear integra a aquisição de um equipamento
Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Tecnologia
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE
de tecnologia avançada, essencial ao bom funcionamento
Avançada em Imagem Tomográfica de Medicina
LISBOA FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
do IPOLFG, assegurando a modernização tecnológica de
Nuclear
diagnóstico e terapêutica altamente especializada na área
da oncologia e permitindo a prestação de cuidados efetivos
com qualidade, em tempo adequado.

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
Aumento da Inclusão Social Através da Melhoria da
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL
Qualidade do Diagnóstico e Terapêutica dos Utentes
da inclusão social através da melhoria do acesso aos EPE
nas Unidades Hospitalares do CHLO, E.P.E.
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

O projeto visa a aquisição de equipamentos de tecnologia
avançada essenciais ao funcionamento do CHLO,
nomeadamente nas áreas da Cardiologia, Oftalmologia,
Unidades de Cuidados Intensivos e Radiologia, que permita
a modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica
altamente especializada.

Construção de 1 creche, no Centro Comunitário de Santo
António dos Cavaleiros. Inclui 1 receção; 1 berçário, copas
de leite e zonas de higienização; espaço de isolamento, sala
de atividades para as crianças dos 12-24 meses e dos 24-36
meses; refeitório, 1 bloco de sanitários de apoio às
Construção de Creche no Centro Comunitário de
crianças, bloco de sanitários de adultos e gabinete dos
Santo António dos Cavaleiros
técnicos da creche, aumentando capacidade de 27 para 38
crianças.

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE LOURES
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO
Modernização dos Equipamentos do HFF
da inclusão social através da melhoria do acesso aos FONSECA E.P.E.
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

258/698

Resumo | Summary

O projeto visa a aquisição de equipamentos de tecnologia
avançada essenciais à otimização do funcionamento do
HFF, prioritariamente nos serviços de Oftalmologia,
Cardiologia, e nos serviços de Gastrenterologia,
Imagiologia, Ginecologia, Pneumologia, entre outros, que
permitam a modernização tecnológica de rastreio, de
diagnóstico e de terapêutica altamente especializada, das
pessoas com doenças oncológicas.
A candidatura "Modernizar para melhor Cuidar" visa a
aquisição de um conjunto de equipamentos de tecnologia
avançada destinados às áreas da Oncologia, com o objetivo
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO,
Modernizar para melhor cuidar
de, através da modernização tecnológica de diagnóstico
E.P.E.
pretendida, se garantir uma melhor cobertura e acesso da
população servida pelo CHBM, com qualidade acrescida e
em tempo adequado.
O projeto pretende realizar investimentos prioritários
através da aquisição de equipamentos de tecnologia
avançada essenciais ao funcionamento do CHS, nas áreas
da
Cardiologia,
Oftalmologia
e
Oncologia.
Plano Integrado de Aquisição de Equipamentos de
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE
Complementarmente, os investimentos serão direcionados
Tecnologia Avançada CHS - Fase II
a áreas com impacto significativo no diagnóstico e
tratamento da doença oncológica (Otorrinolaringologia,
Gastroenterologia, Estomatologia, Dermatologia, Urologia,
MFR e Bloco Operatório.
A operação é fundamental para melhorar a qualidade do
diagnóstico e tratamento com base em tecnologia
avançada capaz de responder às crescentes necessidades
da população de referência do CHLO, com uma atuação
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL Equipamento de tecnologia avançada para Centros
diferenciada em áreas reconhecidas como Centro de
EPE
de Referência clínica do CHLO
Referência, permitindo ultrapassar as fragilidades
detetadas e alcançar a redução dos tempos de espera,
diagnósticos mais precisos e precoces e procedimentos
mais complexos e inovadores.
A construção da Creche da Casa do Povo do Gradil,
Instituição Particular de Solidariedade Social, irá dar
resposta a crianças entre os 4 e os 36 meses, de todo o
concelho de Mafra.
CASA DO POVO DO GRADIL
Construção da Creche da Casa do Povo do Gradil
A nova creche irá ter capacidade para 38 crianças,
distribuídas da seguinte forma: Berçário 8 crianças; sala 1
ano 14 crianças; sala 2 anos 16 crianças.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

1 217 379,86

821 025,00

611 310,00

152 856,86

4 364 242,39

159 408,00

842 054,50

3 016 751,81

362 575,88

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4842FEDER-000033

LISBOA-06-4842FEDER-000034

LISBOA-06-4842FEDER-000038

LISBOA-06-4842FEDER-000039

LISBOA-06-4842FEDER-000040

LISBOA-06-4842FEDER-000041

LISBOA-06-4842FEDER-000042

LISBOA-06-4842FEDER-000043

LISBOA-06-4842FEDER-000044

LISBOA-06-4842FEDER-000045

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.07

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Inovação
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE
tecnológica em diagnóstico genético-molecular e
da inclusão social através da melhoria do acesso aos LISBOA FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
radiologia de intervenção
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

09.07

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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE MAFRA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE SINTRA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE SINTRA
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

09.07

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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE SINTRA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE SINTRA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

259/698

DA

Resumo | Summary

O projeto Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_
Inovação tecnológica em diagnóstico genético-molecular e
radiologia de intervenção integra um conjunto de
equipamentos de tecnologia avançada, essenciais ao bom
funcionamento do IPOLFG, assegurando a modernização
tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente
especializada na área da oncologia, permitindo a prestação
de cuidados efetivos com qualidade, em tempo adequado

A presente operação do CHLC é fundamental para melhorar
a qualidade do diagnóstico e tratamento através de
tecnologia avançada para responder às necessidades atuais
Aquisição de equipamento de tecnologia avançada e emergentes da população, com uma atuação diferenciada
UNIVERSITÁRIO
para
diagnóstico
e
terapêutica
altamente nas áreas de cardiologia, oncologia, oftalmologia e da
especializada
transplantação, permitindo ultrapassar as fragilidades
detetadas, redução dos tempos de espera, diagnósticos
mais precoces e procedimentos mais complexos e
inovadores.
Com presente intervenção de ampliação, a Creche
Municipal de Mafra passará a contar com mais uma sala de
atividades para 16 crianças de idades compreendidas entre
os 24 os 36 meses, novas instalações sanitárias para apoio
Ampliação da Creche Municipal de Mafra
à nova sala, também a sala polivalente irá sofrer uma
ampliação.
Irá proceder-se ainda à criação de mais um gabinete com o
objetivo de melhorar as condições de trabalho do corpo
administrativo.

MISERICORDIA

DA

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

520 410,00

2 175 818,25

215 537,18

Conversão de ATL em creche (CBESQ)

A conversão de ATL em creche na união de freguesias de
Queluz e Belas Queluz contribui para o desenvolvimento
nacional, regional e local, para a redução das desigualdades
de saúde, para a promoção da inclusão social através de
melhor acesso aos serviços sociais, culturais e de recreio,
assim como para a transição dos serviços institucionais
para os serviços de base comunitária.

151 227,06

Ampliação de creche em Casal de Cambra (SOLAMI)

A ampliação da resposta social de Creche em Casal de
Cambra (SOLAMI) visa contribuir para o desenvolvimento
nacional, regional e local, para a redução das desigualdades
de saúde, para a promoção da inclusão social através de
melhor acesso aos serviços sociais, culturais e de recreio,
assim como para a transição dos serviços institucionais
para os serviços de base comunitária

223 935,60

Creche DOMUS PARQUE

A Creche para 84 crianças surge como resposta emergente
face a desafios do Concelho, como a insuficiente taxa de
cobertura. É composta por 2 Salas de Berçário, 2 de 1 ano e
2 de 2 anos e será referência modelar de um percurso
socioeducativo integrado, e centrado nas necessidades,
expetativas e limites, que serão respeitados nas crianças e
Cuidadores. A Creche foi pensada numa forte consciência
ecológica urbana e de sustentabilidade ambiental.

319 260,00

Unidade de Saúde de Almargem do Bispo

A operação candidata pretende a construção e instalação
da Unidade de Saúde de Almargem do Bispo, em edifício
construído de raiz para a prestação de cuidados de saúde.A
nova unidade de saúde irá incluir uma USF permitindo
atender cerca de 8983 utentes.

668 695,13

Unidade de Saúde de Algueirão Mem Martins

Com a presente operação pretende-se criar a Cidade da
Saúde no terreno das antigas instalações da fábrica Messa,
em Algueirão -Mem Martins, cujo objectivo é centrar
diversos polos de interesse na área da saúde, que irá
traduzir-se para uma melhoria das condições de
atendimento e tratamento aos 62 mil utentes.

4 328 814,48

Atualmente HGO depara-se com uma elevada dificuldade
em acompanhar o desenvolvimento tecnológico, tendo tais
implicações a nível de recursos, quer financeiros quer
humanos, a nível da qualidade dos serviços prestados e a
HOSPITAL GARCIA DE ORTA , E.P.E.
Melhoria do Acesso - Ressonância Magnética (RM)
nível da capacidade de resposta, perante as necessidades
dos utentes. Assim, o HGO pretende investir na
modernização, substituindo o equipamento obsoleto
identificado e contornando as diversas implicações
suprarreferidas.
Esta operação do CHULN que consiste na aquisição de
equipamentos avançados imprescindíveis para atuação no
âmbito da oncologia/radioterapia tem como objetivo
central melhorar a qualidade de tratamento da patologia
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE Equipamento de tecnologia avançada para a área de
oncológica, a eficácia dos cuidados de saúde, aumentar a
LISBOA NORTE, E.P.E.
oncologia
capacidade de resposta e garantir o cumprimento do
tempo máximo de espera numa área prioritária para uma
resposta mais eficaz às necessidades atuais e emergentes
da população.

1 750 000,00

7 125 538,65

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4842FEDER-000046

LISBOA-06-4842FEDER-000047

LISBOA-06-4842FEDER-000048

LISBOA-06-4842FEDER-000049

LISBOA-06-4842FEDER-000050

LISBOA-06-4842FEDER-000051

LISBOA-06-4842FEDER-000052

LISBOA-06-4842FEDER-000053

LISBOA-06-4842FEDER-000054

LISBOA-06-4842FEDER-000055

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

A candidatura "Modernizar para melhor Cuidar - II" visa a
aquisição de um Acelerador Linear de tecnologia avançada
e obras de adaptação à instalação do mesmo, destinado à
Área Oncológica, com o objetivo de, através da
modernização tecnológica de diagnóstico pretendida, se
garantir uma melhor cobertura e acesso da população
servida pelo CHBM, com qualidade acrescida e em tempo
adequado.

2 813 750,00

O presente projeto visa assim dar continuidade à
Plano Integrado de Aquisição de Equipamentos de modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica
Tecnologia Avançada CHS - Fase III
altamente especializada, predominantemente nas áreas da
Cardiologia e Oncologia.

794 555,40

Esta operação é fundamental para melhorar a qualidade do
diagnóstico e tratamento com tecnologia avançada para
responder às necessidades atuais e emergentes, com uma
Equipamento de tecnologia avançada para atuação diferenciada, especialmente na oncologia,
UNIVERSITÁRIO
diagnóstico e terapêutica altamente especializada cardiologia e cardiologia de intervenção, assim como na
nomeadamente na área de cardiologia
oftalmologia, permitindo ultrapassar as fragilidades
detetadas, reduzir os tempos de espera e proporcionar
diagnósticos mais precoces e procedimentos mais
complexos e inovadores.

2 849 796,23

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO,
Modernizar para melhor cuidar - II
da inclusão social através da melhoria do acesso aos E.P.E.
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, EPE
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

09.07

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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO
Modernização dos Equipamentos do HFF – Fase II
da inclusão social através da melhoria do acesso aos FONSECA E.P.E.
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

O presente projeto visa, assim, a modernização tecnológica
de alguns equipamentos, maior capacidade para o rastreio,
diagnóstico
e
terapêutica
especializada,
predominantemente nas áreas da Cardiologia, Imagiologia
e Urologia com impacto direto na área da Oncologia.

1 258 362,32

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
Centro
de
Medicina
de
Precisão
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE
IPOLFG_Modernização e Inovação Tecnológica em
da inclusão social através da melhoria do acesso aos LISBOA FRANCISCO GENTIL;E.P.E.
Unidades de Diagnóstico e Tratamento II
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

A presente operação enquadra-se no âmbito do processo
de consolidação do IPOLFG enquanto Centro de Medicina
de Precisão, cumprindo assim com o propósito final de
melhorar a prática clínica em Oncologia, através da
aquisição de novos equipamentos de tecnologia avançada
essenciais ao bom funcionamento dos serviços.

1 747 039,48

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, 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

260/698

A operação é imprescíndivel para melhorar a qualidade do
diagnóstico e tratamento com tecnologia avançada para
responder às necessidades atuais e emergentes, com uma
atuação diferenciada, especialmente na oncologia e
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL Equipamento de tecnologia avançada para a área de
cardiologia de intervenção, permitindo ultrapassar as
EPE
oncologia e cardiologia
fragilidades detetadas, reduzir os tempos de espera e
proporcionar diagnósticos mais precisos e procedimentos
mais complexos e inovadores, com maior segurança para o
doente.
Construção, em edifício de raiz, da Unidade de Saúde da
Buraca-Águas Livres, na Freguesia de Águas Livres,
Amadora. A nova unidade de saúde irá ser dimensionada,
de acordo com os programas funcionais vigentes, com
MUNICÍPIO DA AMADORA
Unidade de Saúde da Buraca-Águas Livres
infraestrutura para duas Unidades de Saúde Familiar, para
um total de cerca de 22 mil utentes, contemplando, ainda,
espaços para Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados
e Unidade de Cuidados na Comunidade.
Operação incide sobre a reabilitação das infraestruturas
para aumento da taxa de cobertura de lugares em Creche.
Com a intervenção Institucional direcionada para uma área
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE NOSSA
geográfica vulnerável, urge financiamento para obras de
Requalificação da CRECHE - CESPA
SENHORA DA CONCEIÇÃO DE ABÓBODA
requalificação e reabilitação que permitam aumenta da
capacidade para crianças em Creche, com o objetivo de
providenciar um serviço de apoio social mais abrangente e
qualificado.
A operação a candidatar incide na reabilitação do Centro
infantil – creche de Odivelas, inserido num equipamento
público no Bº Gulbenkian, em Odivelas. A adaptação do
Requalificação e Reabilitação do Centro infantil –
MUNICÍPIO DE ODIVELAS
edifício resulta da necessidade em dotar o edifício de
Creche de Odivelas
condições de acessibilidade e de segurança que respondam
à legislação vigente e adequar o edifício ao projeto de
segurança contra incêndios.
Esta operação visa o aumento da taxa de cobertura da
creche de 18,5% para 20,2% no concelho da Moita,
permitindo o acesso a um maior número de crianças, ainda
assim, aquém da taxa de cobertura média da AML: 34,7%.
CORTE
REAL
COOPERATIVA
DE Requalificação e Ampliação da creche Colégio Corte
A operação permite ainda a melhoria da eficiência
SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL
Real em 36 vagas
energética e ambiental, bem como a incorporação
tecnológica na gestão dos processos e de suporte às
aprendizagens, criando condições de maior eficácia e
competitividade do equipamento.

1 468 836,48

622 516,38

79 412,00

136 368,45

217 517,11

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
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LISBOA-06-4842FEDER-000056

LISBOA-06-4842FEDER-000057

LISBOA-06-4842FEDER-000059

LISBOA-06-4842FEDER-000060

LISBOA-06-4842FEDER-000061

LISBOA-06-4842FEDER-000062

LISBOA-06-4842FEDER-000063

LISBOA-06-4842FEDER-000064

LISBOA-06-4842FEDER-000065

LISBOA-06-4842FEDER-000067

LISBOA-06-4842FEDER-000068

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE LISBOA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE LISBOA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE MONTIJO
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

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Obra de construção, adaptação e remodelação da ala
nascente do Convento do Desagravo, situado no Campo de
Santa Clara, na freguesia de São Vicente, em Lisboa, para
Rede de Creches em Lisboa – Construção Nova – instalação de uma Unidade de Creche, cuja obra completa
Creche do Convento do Desagravo
o processo de reabilitação do edifício do conjunto do
Convento, onde já funcionam os equipamentos da Escola
Básica e do Jardim de Infância de Santa Clara, pertencentes
ao Agrupamento de Escolas de Gil Vicente.
Construção de um equipamento social com a valência de
creche, inserido no recinto da Quinta do Conde dos Arcos,
na freguesia de Olivais, em Lisboa. Replicação de um
Rede de Creches em Lisboa – Construção Nova –
projeto-tipo com elevada maturidade e já testado, baseado
Creche dos Olivais – Quinta do Conde dos Arcos
em sistemas construtivos modulares adequados às
exigências de custo e prazo de obra, cumprindo a legislação
aplicável.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

389 287,50

839 249,19

Esta requalificação pretende criar condições físicas
adequadas, possibilitando a melhoria do serviço educativo
num conjunto de atividades indispensáveis ao bom
desenvolvimento das crianças.

63 520,00

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
ASSOCIAÇÃO DE INICIATIVAS POPULARES
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
PARA A INFANCIA DO CONCELHO DE A Brincar também se aprende
da inclusão social através da melhoria do acesso aos
ALMADA
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

O projecto consiste na edificação de um equipamento para
a Infância, que tem todas as condições inerentes a uma
prática pedagógica de vanguarda, com soluções de
sustentabilidade ambiental e onde simultaneamente foram
considerados de relevância extrema todos os aspectos de
segurança não só do próprio edifício e seus utentes como
de todas as áreas circundantes envolvendo a comunidade
num projecto de segurança eficaz.

315 764,74

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
Reabilitação de equipamento de creche em Santo
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE
António da Charneca - Rumo, Cooperativa de
da inclusão social através da melhoria do acesso aos SOCIAL CRL
Solidariedade social, Crl
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

Edifício com espaços a necessitarem de diversas obras de
adaptação para se adequarem aos atuais critérios impostos
pelo ISS para este tipo de respostas, áreas e funções já
definidas e tendo em conta o financiamento disponível,
desenhou-se uma obra de reabilitação que prevê também a
melhoria das condições de serviços básicos de higiene,
alimentação e apoio social, com criação de espaços de
atendimento e convívio com as famílias.

206 469,34

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE LISBOA
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

Construção de um equipamento de saúde novo, com
capacidade para 30.400 utentes, incluindo 2 (duas)
Construção do Edifício para Instalação do Centro de
Unidades de Saúde Familiar (USF), na freguesia do Lumiar,
Saúde da Alta de Lisboa
pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde ACES
Lisboa Norte.

2 378 480,03

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DA MOITA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE LOURES
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DA AMADORA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE SINTRA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE SESIMBRA
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

261/698

Requalificação de Creche - "Infantário O Saltitão"

Unidade de Saúde Familiar da Baixa da Banheira

A presente operação visa a construção de uma nova
unidade de saúde da Baixa da Banheira, incluída no
mapeamento apresentado pela Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. com capacidade para
abranger cerca de 30 000 utentes, por forma a responder
às necessidades e expetativas das populações no âmbito
dos cuidados de saúde primários.

A construção da nova unidade de saúde na freguesia de
Santa Iria da Azoia, com uma cobertura prevista para cerca
de 20 900 utentes, pretende substituir a atual Unidade de
Unidade de Saúde de Santa Iria da Azoia
Saúde de Valflores, com cerca de 15.529 utentes
frequentadores, a funcionar num prédio destinado a
habitação, e portanto desadequado para a prestação de
cuidados de saúde.
O projecto a candidatar visa a construção de raiz da
Unidade de Saúde Familiar (USF) Ribeiro Sanches,
substituindo as actuais instalações provisórias onde
Unidade de Saúde Familiar Ribeiro Sanches (São Brás) funciona desde 2013 (dentro do perímetro da EB1 Marinho
Simões), em contentores/mono blocos, adequando-as a um
programa funcional “US tipo 5” para um total de 20.900
utentes.
O projecto da unidade de saúde de Sintra foi elaborado
seguindo as linhas orientadoras do Programa Funcional e
em estreita colaboração com a ARS de Lisboa.A operação
Unidade de Saúde de Sintra
candidata pretende a construção e instalação da Unidade
de Saúde de Sintra, em edifício com corpo existente a
recuperar e novos corpos a edificar de raiz para a prestação
de cuidados de saúde.
Consolidar um modelo de proximidade na área dos
cuidados de saúde primários através da construção de um
novo equipamento, enquadrado por respetiva equipa
multidisciplinar de profissionais, contributo para a
Unidade de Saúde de Sesimbra (US/USF Sesimbra)
prestação de um serviço público qualificado focado na
deteção precoce, na prevenção e no apoio a
comportamentos propícios a hábitos de vida saudável,
junto de populações mais vulneráveis.

2 286 635,00

1 695 344,71

1 577 280,00

937 031,14

1 157 810,29

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4842FEDER-000069

LISBOA-06-4842FEDER-000070

LISBOA-06-4842FEDER-000071

LISBOA-06-4842FEDER-000074

LISBOA-06-4842FEDER-000075

LISBOA-06-4842FEDER-000076

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

06

06

06

06

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE LISBOA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE SINTRA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
Instalação de uma Unidade de Cuidados Continuados
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA
Integrados, Campus Saúde, da Sta. Casa de
da inclusão social através da melhoria do acesso aos FRANCA DE XIRA
Misericórdia de Vila Franca de Xira.
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA
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

09.07

LISBOA-06-4842FEDER-000079

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.07

LISBOA-06-4842FEDER-000080

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.07

LISBOA-06-4842FEDER-000081

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.07

LISBOA-06-4842FEDER-000082

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
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

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Construção de um equipamento de saúde novo, com
capacidade para 22.800 utentes, incluindo 2 (duas)
Construção do edifício para a instalação do Centro de
Unidades de Saúde Familiar (USF), na freguesia de Marvila,
Saúde de Marvila
pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde ACES
Lisboa Central
Com a implementação da Operação Construção da Unidade
de Saúde Familiar de Vialonga, será efetivamente
melhorada a rede de cuidados de saúde primários aos
Construção da Unidade de Saúde Familiar de cidadãos, alargando o número de utentes servidos pela USF
Vialonga
de Vialonga e, simultaneamente, contribuirá para uma
melhoria das condições de prestação de serviços,
promovendo-se a prevenção, o controlo e a gestão da
doença.
A operação candidata visa a requalificação e
funcionamento de uma nova unidade de saúde em Belas, a
instalar em edifício que presentemente não possui
condições adequadas para a prestação de cuidados de
saúde primários e que não foi construída com essa mesma
Unidade de Saúde Familiar de Belas
finalidade,foi inscrita pela ARS a necessidade de uma nova
unidade de saúde familiar no âmbito da identificação de
necessidades de investimentos na saúde e em
infraestruturas de saúde.

821 337,74

884 640,00

Reabilitação de todo o edifício afecto ao projecto e áreas
circundantes, criação de condições de mobilidade para
todos os utentes e ocupantes do espaço, eficiência
energética e sustentável, aquisição de todos os
equipamentos necessários à actividade proposta.

5 257 020,00

Remodelação do antigo Hospital Militar da Estrela,
Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha propriedade da SCML, reconvertendo-o em Unidade de
D. Leonor
Cuidados Continuados Integrados, com dotação de 78
camas ( 39 em UMDR e 39 em ULDM ).

8 742 980,00

Unidade Cuidados Continuados da Portela

A Unidade de Cuidados Continuados da Portela, incluirá 44
camas, na tipologia de média duração e reabilitação
(MDR).A estrutura terá um leque de serviços que
privilegiarão a customização de acordo com as opções e
necessidade individuais dos beneficiários e contemplarão o
fornecimento de refeições,lavandaria, higiene e conforto
pessoal,cuidados
geriátricos,médicos
e
de
enfermagem,fisioterapia,atividades de lazer e bem-estar e
serviço de receção.

De acordo com o diagnóstico apresentado,pretende-se a
09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
requalificação geral do edifício da ASFE SAÚDE:Reabilitação
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
nas áreas de Fisioterapia, Nutrição, Terapia da Fala,Terapia
Requalificação do edifício destinado à Unidade de
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA
Ocupacional,
Atividades
de
Vida
Diária
e
Cuidados Continuados Integrados: Obras e
da inclusão social através da melhoria do acesso aos DA ENCARNAÇÃO - ASFE SAÚDE
Psicologia;Requalificação de Infraestruturas;Requalificação
Equipamento
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
Tecnológica;Requalificação do Circuito do Medicamento e
serviços institucionais para os serviços de base comunitária
Requalificação ao nível da eficiência energética. Ver
memória descritiva em anexo.
A operação compreende a relocalização da UCP e obras nas
09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
componentes: Construção Civil, AVAC; instalações
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
eléctricas e de gases medicinais. A mudança da localização
Infraestruturas e equipamentos sociais e de saúde e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO
da unidade terá não só um impacto significativo ao nível da
Cuidados Continuados Integrados/ Unidade de
da inclusão social através da melhoria do acesso aos SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
melhoria das condições de trabalho, mas sobretudo ao
Cuidados Paliativos da Casa de Saúde da Idanha
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
nível da qualidade de vida dos doentes e famílias,
serviços institucionais para os serviços de base comunitária
promovendo a sua privacidade, dignidade e conforto, assim
como a sustentabilidade.
O presente Projeto pretende dar resposta às necessidades
presentes e futuras da região através de realização de
09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
obras de ampliação e requalificação da UCCI que
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
possibilitaram o aumento do número de camas afetas à
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CANHA Reinvestimento e Melhoria da UCCI da Canha
Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) que se
da inclusão social através da melhoria do acesso aos
encontra devidamente integrada na Rede Nacional
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
Cuidados Continuados Integrados. Desta forma, esta
serviços institucionais para os serviços de base comunitária
unidade passou a dispor de 33 camas – anteriormente
possuíam 30 camas.
A presente operação visa a requalificação e funcionamento
09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
da unidade de saúde de Famões, com capacidade para
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
abranger cerca de 11 400 utentes, por forma a responder
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
às necessidades e expetativas das populações no âmbito
MUNICÍPIO DE ODIVELAS
Unidade de Saúde de Famões
da inclusão social através da melhoria do acesso aos
dos cuidados de saúde primários. A nova unidade de saúde
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
de Famões encontra-se incluída no mapeamento
serviços institucionais para os serviços de base comunitária
apresentado pela Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I.P.,

262/698

2 614 186,27

1 918 863,69

1 524 620,55

261 503,76

293 344,55

848 760,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-4842FEDER-000083

LISBOA-06-4842FEDER-000084

LISBOA-06-4842FEDER-000085

LISBOA-06-4842FEDER-000086

LISBOA-06-4842FEDER-000087

LISBOA-06-4842FEDER-000088

LISBOA-06-4842FEDER-000089

LISBOA-06-4842FEDER-000091

LISBOA-06-4842FEDER-000093

LISBOA-06-4842FEDER-000094

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE SETUBAL
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE
Unidade de Saúde USF Aldegalega
da inclusão social através da melhoria do acesso aos LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE LISBOA
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

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE SINTRA
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

Construção da Creche do Pego Longo, na União das
Freguesias de Queluz e de Belas

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE SINTRA
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

Construção da Creche de Almargem do Bispo, na
União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICIPIO DE LOURES
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

Unidade de Saúde do Catujal ( Apelação/ Unhos )

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE CASCAIS
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

Construção de uma nova Unidade de Saúde Familiar
em Carcavelos

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção
MUNICÍPIO DE SINTRA
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

Unidade de Saúde de Azeitão (Setúbal)

Resumo | Summary
Equip/saúde adequado requisitos funcionais;Qualificar
serviços;Desativar unidade saúde em edifício habitação
s/condições;Melhoria cuidados saúde prestados,Reforço
proximidade,prestação de cuidados,promoção saúde,
prevenção doença,melhoria resposta;Aumento taxa
cobertura utentes c/ médico de família;Melhoria
acolhimento,numa
lógica
de
modernização
administrativa/melhoria relacionamento c/utente;Adoção
soluções cidadãos c/mobilidade condicionada.
A operação visa a requalificação de um equipamento de
saúde para a instalação de uma unidade de saúde familiar e
que abrangerá um universo estimado de cerca de 11400
utentes, no concelho do Montijo, por forma a responder às
necessidades das populações no âmbito dos cuidados de
saúde primários. Prevê-se a obtenção de ganhos em saúde,
através do reforço da proximidade e da melhoria
assistencial deste universo de utentes.

Construção de um equipamento social com a valência de
creche na Estrada da Luz em Lisboa. Replicação de um
Rede de Creches em Lisboa – Construção Nova – projeto-tipo com elevada maturidade e já testado, baseado
Estrada da Luz
em sistemas construtivos modulares adequados às
exigências de custo e prazo de obra, cumprindo a legislação
aplicável.

Ampliação do Centro de Saúde de Colares

A construção de um equipamento de creche no Pego Longo
contribui para o desenvolvimento nacional, regional e local,
para a redução das desigualdades de saúde, para a
promoção da inclusão social através de melhor acesso aos
serviços sociais, culturais e de recreio, assim como para a
transição dos serviços institucionais para os serviços de
base comunitária.
A construção de um equipamento de creche no Sabugo
contribui para o desenvolvimento nacional, regional e local,
para a redução das desigualdades de saúde, para a
promoção da inclusão social através de melhor acesso aos
serviços sociais, culturais e de recreio, assim como para a
transição dos serviços institucionais para os serviços de
base comunitária.
Pretende-se a construção da US do Catujal, com uma área
de intervenção de 6.649,24m2 e uma área de construção
de 2.460,00m2, com capacidade para abranger 14.000
utentes, correspondendo às necessidades e expetativas das
populações no âmbito dos cuidados de saúde primários.
Vem substituir as UCSP- Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados da Apelação e Unhos, com 13.021 utentes
inscritos, cujas instalações são desadequadas para a
função.
A atual USF Carcavelos funciona em contentores metálicos
provisórios localizados junto da estacão de caminho-deferro de Carcavelos.
A construção da nova USF Carcavelos irá assim promover o
necessário aumento da qualidade do serviço de saúde
prestado à população o qual tem um papel indissociável do
desenvolvimento económico e social de um país.

O estudo de arquitetura elaborado pelo município, será
desenvolvido por entidade externa até ao Projeto de
Execução necessário à abertura de procedimento para
obra.
A ampliação do edifício existente será efetuada para tardoz
dando continuidade à organização espacial existente.
Pretende-se a economia de recursos energéticos, quer na
construção quer nos encargos de funcionamento e de
manutenção do estabelecimento no seu todo.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

2 220 895,50

362 640,00

311 346,50

722 452,40

400 000,00

644 784,63

684 919,99

24 234,36

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE
Unidade de Saúde Familiar Quinta do Conde
da inclusão social através da melhoria do acesso aos LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
serviços institucionais para os serviços de base comunitária

A operação visa a construção de um novo equipamento de
saúde para a instalação de uma unidade de saúde familiar e
que abrangerá um total de 11 400 utentes da freguesia da
Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, com elevada
densidade populacional, por forma a responder às
necessidades das populações no âmbito dos CSP. Prevê-se
a obtenção de ganhos em saúde, através do reforço da
proximidade e da melhoria assistencial deste universo de
utentes.

204 026,34

09.07

09.07. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
A operação visa a requalificação de um equipamento de
que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional
saúde, por forma a responder às necessidades das
e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE Requalificação da Unidade de Saúde Familiar Eça populações no âmbito dos cuidados de saúde primários.
da inclusão social através da melhoria do acesso aos LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.
(Barreiro)
Prevê-se a obtenção de ganhos em saúde, através do
serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos
reforço da proximidade e da melhoria assistencial deste
serviços institucionais para os serviços de base comunitária
universo de utentes.

174 566,24
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PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

LISBOA-06-5141FEDER-000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000024

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000028

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O presente projeto insere-se na tipologia de operação
«Criação de micro ou pequenas empresas ou expansão ou
modernização de micro e pequenas empresas criada há
menos de cinco anos», na medida em que a Empresa
FIVE & HALF, LDA
Expansão do «Beer Lab» da 5 e meio
pretende expandir a sua capacidade de produção. Para o
efeito, tem previsto a realização de investimentos de
natureza física e humana, o que a leva a apresentar uma
candidatura às 2 componentes previstas em aviso
(Operação Multi-fundo).
A presente ação visa o crescimento da Lusocare,
promovendo a criação de uma nova área de atuação, ao
mesmo tempo que se reforçam as áreas de recursos
humanos e marketing.
LUSOCARE, SERVIÇOS MÉDICOS, LDA
Constituição da área de imagiologia
O foco da empresa é manter o seu crescimento em todos
os sentidos, reforçando a sua oferta, aumentando o seu
leque de serviços e desta forma, fomenta o seu
crescimento em termos de vendas e de recursos humanos
contratados.
Esta é uma candidatura inclui não só o incentivo ao
investimento, mas também o incentivo ao emprego. A
ANTONIO TABORDA FERREIRA LOPES
componente FEDER inclui o projeto de arquitetura, as
Alojamento Local - Praia do Magoito
CARDOSO
obras de remodelação, mobiliário e um sistema de
videovigilância . A componente FSE inclui a criação de três
postos de trabalho.
Tendo em consideração os objetivos de lançar eficazmente
a plataforma digital no mercado, propomo-nos realizar um
conjunto integrado de investimentos de apoio ao turista
EVERYQUESTION - Parceiro estratégico para o que visita Sintra , desde a disponibilidade de viaturas (tipo
EVERY QUESTIONS LDA
Turismo local
UBER) de transfer assim como permitir o incremento
sustentado de vendas através de um marketing digital que
viabiliza a notoriedade da oferta de serviços e soluções
turísticas da zona.
Pretende-se expandir a capacidade produtiva através do
investimento em equipamentos adequados por forma a
dotar a empresa de máxima autonomia e fazer face às
Expansão da Unidade Produtiva e Reforço dos encomendas crescentes. Através da contratação de 3
PAPINOX, UNIPESSOAL LDA
Recursos Humanos
funcionários atualmente em situação de desemprego, a
empresa irá contribuir ativamente para a inclusão social na
região, aumentando o seu grau de resposta, de visibilidade
e grau de diferenciação face à concorrência direta.
Expansão e modernização da Empresa, através de obras de
ampliação do seu armazém, climatizar o espaço do
armazém com equipamento de refrigeração e
Expansão
e
Modernização
da
Empresa
APRECIARUMOS - UNIPESSOAL LDA
adquirir/reforçar o seu sistema informático. Criar 3 postos
APRECIARUMOS
de trabalho. Desta forma irá desenvolver o seu negócio,
aumentar a flexibilidade e eficiência no trabalho e dar
resposta às necessidades do mercado e dos seus clientes.

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
SURFACE PLAN, UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

SurfacePlan - Engenharia e serviços

Pretende fornecer-se aos agricultores serviços de
agricultura de precisão onde através de levantamentos
aéreos utilizando aeronaves não tripuladas e equipadas
com sensores específicos, se consegue recolher informação
acerca do estado de desenvolvimento de determinada
cultura, carências nutricionais ou problemas fitossanitários,
podendo atuar-se em conformidade, garantindo o sucesso
e consequente maximização da cultura.

A operação pretende obter apoio para a conclusão do
investimento necessário ao arranque da atividade
produtiva da SC. Em causa está a aquisição de
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
equipamentos imprescindíveis no processo produtivo do
STORK COMPOSITES, LDA
INDUSTRIALIZAÇÃO DO PRODUTO STORK
desenvolvimento local de base comunitária
STORK. Aleada a esta componente solicita-se também
incentivo para os postos de trabalho a criar no âmbito do
projeto. Nesse sentido, a SC apresenta uma operação multifundo (FEDER+FSE).
Este projeto visa a implementação na região de algo
inovador; pretende ser um "íman" na atração de empresas
à região (terão de se deslocar para realizarem os serviços);
READAPT PORTUGAL - COMERCIALIZAÇÃO E Modernização de PME com introdução de novas Será um fator determinante de dinâmica económica na
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPONENTES técnicas complementares á modernização do setor comunidade local, pois fará recurso a subcontratos com
desenvolvimento local de base comunitária
AUTOMÓVEIS, LDA
primário
empresas da região; Irá impulsionar a dinâmica social, pois
o crescimento das empresas incrementa o emprego e cerca
de 10% do volume de negócios são destinados a
subcontratos
O projeto irá permitir criar um empreendimento turístico
diferenciador em relação à oferta existente na região e
importante para o posicionamento competitivo da região e
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
como qualquer processo de nascimento de empresas, tem
DREAM PAUSE LDA
DREAM PAUSE, LDA
desenvolvimento local de base comunitária
de capacitar-se estruturalmente e operacionalmente para
poder desenvolver a sua atividade. É neste contexto que
surge a presente projeto que se enquadra na tipologia de
“Criação de micro e pequenas empresas”.

264/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

31 571,56

81 575,14

96 880,00

95 128,13

96 639,00

99 727,34

11 083,32

99 850,53

99 218,00

84 559,90

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
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LISBOA-06-5141FEDER-000029

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de Á CERCA DA CASA - INVESTIMENTOS
MOM'S HOUSE – SURF & FAMILY (SI2E)
desenvolvimento local de base comunitária
IMOBILIÁRIOS, LDA

LISBOA-06-5141FEDER-000031

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de ROLO & MOSQUERA - COMÉRCIO DE
Agrivenda + Saloia
desenvolvimento local de base comunitária
RAÇÕES E CEREAIS, LDA

LISBOA-06-5141FEDER-000033

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
HORTISOPA, UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000038

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
NINHO SALOIO, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000041

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
NEPTUNE MELODIES, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000044

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
SNIPER PAINTBALL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000047

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
OBH ORGANIC BROTHERHOOD, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Expansão da unidade produtiva

Resumo | Summary
Recuperar um imóvel integrado em zona de comércio local
e acesso à praia.Reabilitação e redimensionamento de
moradia constituída por r/c, 1ºandar e sótão,possibilitando
a criação de 1 unidade de alojamento local c/ capacidade
para cerca 20 a 22 pessoas.A moradia dispõe 2 jardins e 1
garagem.Haverá quartos duplos, quádruplos e sêxtuplos,
cozinha,3 casas de banho, zona de estar e de jantar interior
e zonas de estar, refeições e solário exteriores.
Pretende-se com a presente operação a criação e a
dinamização de estratégias sócio-económicas de base local,
através
da
optimização
dos
espaços
de
atendimento/instalações, ferramentas informáticas e
marketing e comunicção, reforçando a representação e
comercialização dos produtos endógenos da região.
Este projeto, com um investimento a rondar os 98.000€,
pretende dar resposta ás necessidades de mercado
sentidas pela Hortisopa, quer em volume, quer em novas
formas de apresentação de produto. Assim, a nova
embaladora e os doseadores de embalamento permitirão
aumentar a quantidade de sopa produzida e embalada e
permitirão ainda a introdução de uma nova tipologia de
embalagem no mercado.

O presente projeto consiste no restauro e exploração de
uma casa de habitação. O objetivo passa por proporcionar
um serviço de alojamento de excelência, e para tal será
Ninho Saloio
necessário haver um investimento tanto em obras de
restauro como em mobiliário de recheio. O projeto engloba
a criação de 3 postos de trabalho para fazer face as
necessidades do projeto.
A Moka SurfHouse quer com este investimento de
requalificação das instalações, reforço do equipamento
para uso dos clientes, alargar a oferta de serviços e
contratar RH, responder às necessidades dos clientes,
Moka qualifica “The House”
fomentando o turismo regional através da apresentação de
serviços diferenciados e personalizados com base na
exploração e promoção das características físicas e naturais
da região, aos seus produtos endógenos e serviços
caraterísticos.
A Sniper quer profissionalizar o restaurante do Parque
Aventura Sniper e repôr equipamento operacional que
Uma experiência de envolvimento diferente na região
salvaguarde as condições de segurança dos participantes
saloia by Sniper
nas actividades que promove e aumentar a capacidade de
resposta ao aumento previsto de clientes.
O projeto destina-se à criação de uma nova linha de
panificação afeta, em exclusivo, a produtos sem glúten.

Unidade De Produção Sem Glúten

Adicionalmente o projeto propõe a modernização de
equipamento atualmente instalados, os quais apresentam
sinais de obsolescência.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

78 354,37

94 714,56

98 115,00

69 390,37

45 131,89

41 127,78

100 000,00

Finalmente, a realização do presente projeto de
investimento contribui para a criação direta de 3 postos de
trabalho, a tempo inteiro, em regime de contrato sem
termo.

LISBOA-06-5141FEDER-000050

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000058

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000068

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

Aquisição de Centro de Torneamento altamente flexível
para produção de peças de máquinas para a indústria
alimentar.
Este equipamento vem trazer para o promotor elevada
MAQUIGOMES - COMÉRCIO E REPARAÇÃO
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
capacidade de produzir peças indispensáveis na reparação
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS UNIPESSOAL Centro de Torneamento altamente flexível
desenvolvimento local de base comunitária
e na construção de novas máquinas para as indústrias agroLDA
alimentares.
São substituídas importações com aumento de valor
acrescentado para a empresa e com vantagens de custos e
de tempos de fornecimento para os clientes.
Incremento da inovação e diferenciação ,adoptando um
modelo de inovação reversa, baseado nas experiências e
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de D.D'.V.
PASTELARIA,
CAFETARIA, Investimento de Inovação e Diversificação da
gostos dos clientes alvo, assunção de uma inovação semi desenvolvimento local de base comunitária
UNIPESSOAL, LDA
empresa , DDVUnipessoal, Lda
radical no modelo de negócios(novo segmento de
actividade).
Promoção do desenvolvimento sócio-económico da região,
dinamizando parcerias transversais, privadas e públicas,
criando mais emprego, apostando no cluster Turismo da
região, dando a conhecer as novidades de uma alimentação
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
saudável, tudo suportado pelo profissionalismo do Team
SUSHI MISH MISH - SUNSHINE, LDA
Projecto de exploração de Turismo de Restauração
desenvolvimento local de base comunitária
Work futuro da empresa.
Oferta inovadora de produtos alimentares sustentáveis,
suportada numa imagem moderna e apelativa do espaço
de atendimento ao público.

265/698

99 000,00

56 998,71

89 540,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-5141FEDER-000069

LISBOA-06-5141FEDER-000071

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.10

09.10

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
OLIMEC, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
LATITUDE FOLLOWERS, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000073

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
NICE WAVE, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000081

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
CHILL HILL HOSTELS, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000083

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
SIOPA & SIOPA - CORTANTES LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000092

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
MUNDICONSTANTE CONSTRUÇÕES LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Nome da Operação | Operation Name

Expansão da Olimec

O projeto que aqui se candidata tem por objetivo alavancar
o processo de expansão da Olimec para a zona centro/sul
do país, permitindo à empresa obter uma maior
abrangência territorial que lhe permitirá prestar os seus
serviços de um modo mais eficiente a um leque também
mais alargado de clientes. É perspetiva da empresa que
com este crescimento orgânico seja possível aumentar a
sua notoriedade, ganhando maior expressividade face à
concorrência.

99 259,45

Candidatura SI2E A2S Costeiro

Candidatura a Multi-fundo para auxiliar na criação do setor
desportivo, recreativo e de restauração e na modernização
do setor do alojamento. Assistência inicial na contratação
dos três sócios. Investimento essencial para a promoção
económica e social da freguesia do concelho onde existe
menos oferta dos três setores contemplados pelo negócio
e consequente favorecimento das outras freguesias do
concelho contempladas pelo Programa Operacional.

39 491,11

O presente projeto da WAVE prevê a atuação em fatores
críticos para o desenvolvimento do negócio, apostando na
inovação organizacional e ao nível dos processos, produtos
Projeto de Empreendedorismo e Emprego da NICE e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a
WAVE
satisfação do cliente, reforçando a presença no mercado
onde atua, através da realização de obras nas
infraestruturas e instalação das condições e equipamentos
basilares para a prossecução dos objetivos definidos.
A empresa pretende modernizar os seus 3 Hostels em
pontos nevrálgicos, aumentando o conforto e bem estar
para os seus clientes, dinamizando o Turismo da região,
melhorando a sua visibilidade e aumentando a sua quota
Modernização dos 3 Hostels
de clientes. A empresa pretende assim trazer mais turismo
para a região, utilizando a elevada visibilidade que já possui
com a atual diversidade turística. Pretende igualmente
recorrer ao fundo FSE.
O presente projeto da SIOPA prevê a atuação em fatores
críticos para o desenvolvimento do negócio, apostando na
inovação organizacional e ao nível dos processos, produtos
e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a
Projeto de Empreendedorismo e Emprego da SIOPA
satisfação do cliente, reforçando a presença no mercado
onde atua, através da realização do processo de
modernização do processo produtivo com a aquisição e
instalação de uma nova máquina de corte.
A experiência acumulada pelos promotores permitiu criar
uma futura carteira de clientes, assegurando uma boa base
de sustentação da empresa.
Aumento do volume de negócios de uma micro Em virtude de os promotores ter observado a urgência de
empresa.
certos serviços para os quais o mercado encontra
dificuldades em satisfazê-los, um dos objectivos dos
promotores é dar resposta a este nicho de mercado.

LISBOA-06-5141FEDER-000094

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
BRUNO MIGUEL DO CARMO VIEIRA
desenvolvimento local de base comunitária

Grab and Go - Feijó e Trafaria

LISBOA-06-5141FEDER-000096

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
DPS - INNOVATION, UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

MODERNIZAR E INOVAR 2020

LISBOA-06-5141FEDER-000098

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
RUI PEDRO VENTURA, UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Expansão da Rui Ventura

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

LISBOA-06-5141FEDER-000100

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de ALEXANDRA
desenvolvimento local de base comunitária
GRALHO

266/698

CATARINA

ROSA

NICOLAU

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Camisaria Feminina - Comércio Online

O presente projeto pretende dinamizar a região envolvida
pelos GAL Envol20 Almada, através de um novo conceito
empresarial, que se baseia na criação de 2 lojas de vending
machine, abertas 24 horas por dia, 365 dias por ano. As
lojas de máquinas de venda automática Grab and Go
integram um modelo de negócio simplificado, sendo este
uma solução 'chave-na-mão' e que permite a criação de
sinergias com os produtores regionais/locais.
A DPS pretende tornar-se numa empresa de referência no
setor de atividade onde está inserida, bem como numa
empresa de excelência ao nível tecnológico para os seus
clientes. Para tal, há que apostar na divulgação a nível
nacional e internacional. É através do I9 Profit e da
contratação de novos colaboradores que pretendemos
atingir novos clientes e contribuir para o desenvolvimento
económico e empreendedorismo da região onde estamos
inseridos.
A Rui Ventura é uma empresa recente no mercado, que se
dedica ao setor da consultoria de marketing, que goza de
um forte reconhecimento no mercado fruto da experiência
do seu promotor.
Detetando as evoluções de mercado e com base nas
expetativas do mesmo, a empresa pretende agora focar-se
no desenvolvimento da vertente de vídeo digital, que
reveste a forma mais avançada de comunicação via TV e
que pretende dar a conhecer empresas.
O projeto Camisaria Feminina – Comércio Online é um
projeto inovador e criativo de venda on-line de camisas
brancas de senhora, lançado por uma jovem
empreendedora detentora de uma vasta experiência
académica e profissional na àrea da moda.

81 119,06

37 087,84

98 255,00

1 140,65

85 000,00

70 841,14

64 211,02

27 363,68

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-5141FEDER-000104

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.10

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
GRAFITEJO, UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Nome da Operação | Operation Name

Empreendedorismo e criação de emprego

LISBOA-06-5141FEDER-000107

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
INÊS VALADA, UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

ALBERGARIA DA TOMÁSIA

LISBOA-06-5141FEDER-000109

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
TRESCAL PORTUGAL, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Projeto de Empreendedorismo e Emprego da
QUALCER

LISBOA-06-5141FEDER-000113

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
FREQUENT DECISION - LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Expansão e Modernização da Alfa Convert - A
inovação no marketing digital

LISBOA-06-5141FEDER-000114

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

Farmácia Rodrigues Pata | Automatização do picking
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de FARMÁCIA RODRIGUES PATA, UNIPESSOAL
de medicamentos e reforço da qualidade de
desenvolvimento local de base comunitária
LDA
atendimento

LISBOA-06-5141FEDER-000118

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
EXEMPLOS FRESCOS LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000119

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de BEIRATAGUS
desenvolvimento local de base comunitária
CONSTRUÇÕES, LDA

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000120

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

LISBOA-06-5141FEDER-000121

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000123

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

Exemplos Frescos

SOCIEDADE

DE

Modernização Beiratagus

Resumo | Summary
O presente projecto de candidatura enquadra-se na
prioridade de investimento Promover e dinamizar a
empregabilidade (Empregar e Convergir), tendo sido
definido um conjunto investimentos que associados aos
objectivos definidos do projecto permitirão atingir os
resultados esperados no âmbito do aviso nº LISBOA-M82017-19

Com este investimento irá ser possível usufruir de um
alojamento inovador e associado a um conceito ecológico
(energias renováveis) inexistente na região. O Portal na
Web será um fator de visibilidade e que possibilitará uma
divulgação da mesma como uma montra da região. A
criação de parcerias transformará um simples alojamento
numa dinâmica turística ativa, através de parcerias com
empresas locais, que cada cliente poderá escolher e
usufruir.
O projeto da QUALCER prevê a atuação em fatores críticos
para o desenvolvimento do negócio, apostando na
expansão organizacional ao nível dos processos, produtos e
serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a
satisfação do cliente, reforçando a presença no mercado
onde atua, através da aquisição dos recursos,
nomeadamente ao nível técnico da atividade desenvolvida,
para assegurar uma estratégia sustentável de
desenvolvimento.
O objetivo deste projeto é principalmente a modernização
da empresa Frequent Decision, dotando-a de todas as
ferramentas e competências para que seja lhe seja possível
marcar presença no mercado internacional, revelando-se
uma empresa com soluções inovadores num mercado cada
vez mais agressivo: o mercado digital. Só assim é possível
atingir os objetivos previstos e chegar ao mercado alvo
definido.
O projeto apresenta da Farmácia Rodrigues Pata, trata-se
de um projeto de modernização do estabelecimento de
venda ao público com o objetivo de aumentar o grau de
eficiência do quadro de operações da farmácia, por via da
aquisição de um robot de picking dos medicamentos; assim
como, melhorar a qualidade da estrutura de recursos
humanos, através da contratação de um recurso
qualificado (Licenciado em farmácia).
A concretização deste projecto é uma mais valia já que vai
suprir um conjunto de carências ao nível do abastecimento
alimentar, assim como criar postos de trabalho. Tem bases
sólidas resultantes de uma análise profunda às envolventes
externas e internas, e da experiência profissional na área
dos promotores do projecto. As valências apresentadas, de
promoção de produtos locais e entregas ao domicílio são
um acréscimo ao sucesso do projecto.
A Beiratagus é uma empresa que se dedica á construção
civil desde 2007, em 2015 incluio mais uma atividade,
Compra e venda de Imoveis. Com o seu crescimento
notório ao logo destes anos, a empresa tem apostado
sempre em promover a inclusão social e combater a
pobreza e a discriminação e isso reflete-se no seu quadro
de pessoal e na sua carteira de obras.
Logo, este investimento é mais um investimento efetuado
pela empresa nesse sentido.

O presente projecto visa a criação da WINE HOUSE. Esta
será uma unidade de alojamento local composta por 4
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de ISABEL MARIA DE ALMEIDA FREITAS Criação do Alojamento Local em Fernando Pó - WINE
quartos suite, com uma sala de refeições e uma de estar,
desenvolvimento local de base comunitária
PALHOÇA
HOUSE
uma cozinha, zona de recepção e zona de lazer exterior
com piscina.
A presente candidatura encontra-se direcionada para a
integração da Arestas e Enseadas na vertente de
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
Diversificação do portfólio de oferta da Arestas e organização de atividades marítimo-turísticas, tendo como
ARESTAS E ENSEADAS - LDA
desenvolvimento local de base comunitária
Enseadas
objetivo reforçar o portfólio de oferta, que por sua vez
permita não só diferenciar-se da concorrência, bem como
promover a atração turística da região.
Este investimento visa garantir a deslocalização da
Farmácia, porque atualmente não consegue prestar o
serviço necessário e pretendido ao seu cliente, por
questões de lay out interno, estacionamento e instalações
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de MATOS FORTUNA - FARMÁCIA DE PALMELA,
DESLOCALIZAÇÃO DA FARMÁCIA PALMELA
precárias. Será criada uma estrutura moderna, novos
desenvolvimento local de base comunitária
LDA
conceitos, acessibilidade facilitada, espaçosa, atraente,
aberta 24 horas/dia, novos recursos humanos licenciados,
tudo para corrigir o passado e impelir o crescimento da
empresa.

267/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

71 754,59

83 197,94

99 408,62

87 848,48

99 600,00

25 609,28

58 633,36

88 477,47

99 999,35

99 981,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

LISBOA-06-5141FEDER-000124

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de CENARIWOOD - ROUPEIROS E COZINHAS Criação de Emprego e aquisição de equipamento para
desenvolvimento local de base comunitária
UNIPESSOAL LDA
a melhoria e diversidade da produção

LISBOA-06-5141FEDER-000126

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
TURISMOZEN COMIGO, UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Criação de Emprego, Modernização do Espaço e
Aquisição de novos equipamentos

LISBOA-06-5141FEDER-000127

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
MESTREFOOD, RESTAURAÇÃO LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Mestrefood, Restauração

LISBOA-06-5141FEDER-000130

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de BVLL
COOPERATIVA
PARA
desenvolvimento local de base comunitária
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CRL

LISBOA-06-5141FEDER-000131

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
RED CENTRE, UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

REDCENTRE - FEDER + FSE

LISBOA-06-5141FEDER-000133

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
WONDER SEASON UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

WONDER SEASON SI2E

LISBOA-06-5141FEDER-000137

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
PUMPADDICTED - ELITE COACHING, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Expansão de Micro Empresas - PumpAddicted

LISBOA-06-5141FEDER-000139

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
MELOPIRES - CONSULTORIA E GESTÃO LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Projecto de crescimento e sustentabilidade da
farmácia Aquém Tejo

LISBOA-06-5141FEDER-000141

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-5141FEDER-000145

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-5141FEDER-000147

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-5141FEDER-000157

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

LISBOA-06-5141FEDER-000183

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação
Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

O Biovilla - Uma Experiência Única de Sustentabilidade
no Parque Natural da Arrábida

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de TEMPERO & VENERANDO - TECTOS FALSOS, TEMPERO & VENERANDO
desenvolvimento local de base comunitária
DIVISÓRIAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA
modernização da sua atividade.

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
TOSTALENTEJANAULTRA, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Capacitação da TOSTALENTEJANAULTRA

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
SERVIPRESTPEGÕES - UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Capacitação da Serviprest

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
DIAMANTINO GASPAR DA CONCEIÇÃO
desenvolvimento local de base comunitária

Tik living: uma experiência com história na Ericeira

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
PENSAMENTO BINÁRIO, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Sair do ninho e começar a Voar

268/698

–

Expansão

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Com estes investimentos, estarão criadas as condições para
um crescimento do VN, captação de novos clientes,
aumento do seu quadro de pessoal e fruto da maior
procura dos seus produtos, ampliação da montra para os
seus clientes com um catálogo moderno, dinâmico e
demonstrativo da qualidade dos produtos, além de ter uma
máquina que irá reforçar em muito a sua capacidade
produtiva.
Com os actuais investimentos aqui propostos, nível de
oferta da Turismozen irá aumentar, proporcionar melhor
qualidade ao seu publico alvo, registar um acréscimo do
seu volume de negócios e uma prestação de serviços com
qualidade, que este tipo de espaço merece.
A
MestreFood
pretende
ser
um
pronto-acomer/churrascaria situado no Centro Histórico de Palmela,
num edifício sito na Rua Hermenegildo Capelo composto
por rés-do-chão. A seleção pelo local e edifício, está
relacionada com a necessidade de dinamização e
desenvolvimento do Centro Histórico, dando resposta aos
moradores e aos turistas da região.
Para a prestação do serviço irá necessitar de criar três
novos postos de trabalho.
Esta nova fase de investimentos estratégicos na Biovilla
tem como objectivo fundamental fazer um upgrade de
qualidade, infraestrutura, conforto e coerência na nossa
unidade de Turismo de Natureza com vista a uma
valorização do património natural, oferta de e criação de
novas linhas de produto enquanto melhoramos a nossa
qualidade
de
acolhimento
e
experiência
de
sustentabilidade.
1) Aquisição de Infraestruturas - loja / escritório; 2)
Contração de Recursos Humanos - Administrativa e
Desenhador Projetista Assistente
A WONDER SEASON UNIPESSOAL, LDA pretende
desenvolver o projeto CAPARICA PURE SURF CAMP que
consiste da revitalização e remodelação de uma residência
na Costa da Caparica para servir de alojamento local, em
pleno centro da Costa da Caparica, a 2 minutos das praias,
desenvolvendo a atividade de um Surfcamp para o ensino e
prática do Surf com recursos próprios
Pretende-se com a realização deste projeto dotar o espaço
físico onde se irá desenvolver a atividade de todas as
máquinas e equipamentos de suporte à prática de ginásio e
fitness, nomeadamente para a prática de atividades de
cardio-fitness, força, musculação e classes coletivas (indoor
cycling e step).
A empresa apresenta uma operação Multi-fundo. O projeto
aponta para diversas áreas importantes da empresa como a
reestruturação do espaço, a capacitação da empresa e
funcionários, através de disponibilidade de novos sistemas
e softwares específicos, a presença na internet e a criação
de emprego.

A TEMPERO & VENERANDO visa através deste projeto dar
resposta aos objetivos do eixo prioritário e prioridades de
investimento do aviso de concurso nº LISBOA-M8-2017-22.
e O investimento previsto está em linha com os objetivos
estratégicos da empresa e da região consubstanciando-se
na expansão e modernização de uma pequena empresa,
com vista ao desenvolvimento económico, aumento de
competitividade e criação líquida de emprego.
Aquisição de equipamentos de ultracongelação
equipamentos fotovoltaicos de autoconsumo

e

Aquisição de equipamentos para equipar a oficina e
escritório da empresa e processo de obtenção de
Certificação de Qualidade.
Lançamento do Tik Living, um Alojamento Local no centro
típico da Ericeira, com o equipamento condizente com o
serviço que se pretende facultar ao cliente.
A Pensamento Binário é uma StartUp de Tecnologias de
Informação especialista em Design Thinking, Gestão de
Projeto, PMO e Datacenter. Com o Business Plan validado
pela Startup Sintra e os apoios da ANJE, IEFP, NovoBanco e
Lisgarante concretiza Projetos de grande dimensão. Para
assegurar os Projetos atuais e futuros necessita de
instalações onde forme novos recursos para aumentar a
sua equipa bem como para alargar skills técnicos na sua
oferta.

46 600,00

74 741,24

99 330,85

51 056,43

9 508,02

96 424,52

89 955,07

88 871,17

81 586,16

97 641,14

31 670,48

67 370,50

5 292,70

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

LISBOA-06-5141FEDER-000184

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000187

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000198

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000203

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000204

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000206

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

LISBOA-06-5141FEDER-000225

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Através da sua Cozinha Industrial,a equipa disponibilizará
refeições de qualidade aos seus clientes,respeitando a
máxima da Cura Pela Alimentação,apresentando alimentos
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
de elevada frescura,preparados por cozinheiros diplomados
ENERGY F'EAT - FOOD, UNIPESSOAL LDA
Projeto Energy F'eat Food
desenvolvimento local de base comunitária
e pensados pelo nutricionista afeto ao Projeto.A utilização
de massas integrais,arroz integral e a não adição de
açúcares,sal e gorduras aos alimentos para uma dieta rica e
com claros efeitos diretos sobre a saúde.
Criar uma empresa inovadora que gere autoemprego e
criação de postos de trabalhos em São Domingos de Rana,
através da produção do primeiro limoncello portugês:
FEDER (100K€): adquisição de uma linha de produção
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de ANTICHE DISTILLERIE CATUCCI, UNIPESSOAL
Limontejo, o limoncello do nosso monte
automática de 2.000 litros, e material acessórios (pc, site);
desenvolvimento local de base comunitária
LDA
FSE: autoemprego e dois postos de trabalho (1
desempregado de longa duração como designer e
vendedor ambulante, e 1 jovem de São Domingos de Rana
como comercial e produção).
Pretende-se criar dois postos de trabalho (incluindo o
próprio emprego da sócia gerente). A empresa tem como
foco a dinamização da regeneração urbana de uma zona
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de BAIRROS NÓMADAS - REAL ESTATE Dinamização do mercado imobiliário e de reabilitação envelhecida, promovendo a reabilitação e a atração de
desenvolvimento local de base comunitária
INVESTMENTS, LDA
urbana e criação do próprio emprego
investimento. Pretende-se também promover a
qualificação e especialização dos agentes comerciais da
organização com competências que lhes permitam
satisfazer as necessidades locais.

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de EVOLUTION WELLNESS E FITNESS CENTER Crescimento da Evolution Center
desenvolvimento local de base comunitária
ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA

A empresa tem dois objetivos prioritários. Por um lado,
pretende-se a otimização e renovação do espaço existente,
continuando a providenciar aos clientes uma gama
diversificada de serviços que promovem a prática de
exercício físico e, por outro lado, alcançar o aumento da
visibilidade na região e o incremento gradual da respetiva
competitividade, de modo a aumentar a carteira de clientes
e afirmarem a sua posição perante os concorrentes.

O projeto ODYSECUR nasce da vontade de fazer chegar o
conhecimento de salvar vidas e bens a todos sem exceção.
Assim, queremos trazer às empresas uma capacidade de
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de Odysecur - Academia Portuguesa de Si2E - Desenvolvimento da empresa Odysecur - resiliência muito superior ao normal, assentando a
desenvolvimento local de base comunitária
Segurança e Emergência, Unipessoal Lda
Academia Portuguesa de Segurança e Emergência
formação em elevada componente prática nas diversas
áreas a que nos propomos a lecionar. Estamos a concorrer
a este projeto porque temos lacunas que precisamos de
apoio para as combater.
A empresa Números Nómadas. Lda, criada há menos de 1
ano pretende contribuir para o empreendedorismo e
Criação de nova empresa na área da restauração, em empregabilidade através da melhoria urbana e social de
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
NÚMEROS NÓMADAS - LDA
Setúbal, detentora de um restaurante denominado Setúbal, criando e formando uma equipa de 8 postos de
desenvolvimento local de base comunitária
XTORIA.
trabalho (1 autoemprego) e uma oferta inovadora
(produtos, equipa e serviço) com a abertura de um novo
restaurante (XTORIA) na zona ribeirinha da cidade.
O projeto tem como objetivo a recuperação de um edifício
localizado na freguesia da Estrela, o mais estreito da cidade
de Lisboa, sendo posteriormente registado para uso como
alojamento local.
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
Os investimentos a realizar terão como objetivo a
FACHADA SALUTAR - LDA
Criação unidade de alojamento local
desenvolvimento local de base comunitária
recuperação do espaço, sem colocar em causa a traça e as
características que o tornam tão único. As intervenções
permitirão criar um total de 3 unidades de alojamento, sob
a modalidade de apartamento.

LISBOA-06-5141FEDER-000226

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
FARMALAPA, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000236

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
JINGUBINHA, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

269/698

O presente projeto da FARMALAPA prevê a atuação em
fatores críticos para o desenvolvimento do negócio,
apostando na inovação organizacional ao nível dos
Projecto de Empreendedorismo e Emprego da processos, produtos e serviços, numa ótica de marketing
Farmalapa
integrado virado para a satisfação do cliente, reforçando a
presença local, através da realização de obras nas
infraestruturas, instalações e equipamentos basilares para
a prossecução dos objetivos definidos.
O projeto contempla o desenvolvimento de um modelo de
negócio que nasce das vivências dos promotores em
Angola. Foi do contacto com esta realidade, aliado às
Criação da Jingubinha
experiências de vida cosmopolita em mercados mais
desenvolvidos, que surge a ideia de criar um conceito de
street food para venda de snacks saudáveis de inspiração
africana: banana-pão e ginguba assadas no momento.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

89 327,79

51 136,73

26 754,19

67 077,99

5 512,42

100 000,00

98 737,93

36 192,61

100 000,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-06-5141FEDER-000239

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

06

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.10

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Criação de uma empresa e de 2 postos de trabalho, da
sócia e 1 nova colaboradora a contratar em 2019.Serão
realizados todos os investimentos necessários à
prossecução da atividade desta empresa de consultoria e
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de SÓLIDO SUPORTE CONSULTORIA DE GESTÃO Criação de empresa de consultoria de gestão e formação profissional.Diferencia-se pela atividade do
desenvolvimento local de base comunitária
UNIPESSOAL LDA
formação profissional
empreendedorismo
social.A
empresa
desenvolve
atividades de outsourcing financeiro, acompanhamento da
gestão de empresas, candidaturas comunitárias e formação
profissional certificada
O projeto tem por objetivo a modernização de alguns
processos internos, nomeadamente ao nível da
implementação de uma plataforma de e-learning, bem
como a implementação de um ERP, que permitirá melhorar
significativamente a produtividade interna da organização.
Para a concretização deste projeto será necessária a criação
líquida de um posto de trabalho.
O objetivo do presente projeto, prende-se com a criação de
uma plataforma com produtos de qualidade, com boa
projeção nas redes sociais que permitam o aumento as
vendas e o desenvolvimento dos próprios cosméticos e de
higiene, sendo que os mesmos se diferenciam por serem
orgânicos, naturais e veganos (produtos de origem vegetal
e mineral, não testados em animais).

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

18 179,08

LISBOA-06-5141FEDER-000263

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de J23M CAR ACADEMY - FORMAÇÃO E
Implementação de E-Learning e ERP
desenvolvimento local de base comunitária
CONSULTORIA, LDA

LISBOA-06-5141FEDER-000266

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
JOANA RIJO & ANDRÉ, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

09.10

Face ao exposto anteriormente, conclui-se que o Complexo
Social da Abóboda, com as respostas sociais de Centro de
Expansão do Centro Social e Paroquial Nª Sra. dia e Serviço de Apoio Domiciliário, virá responder às
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE NOSSA Conceição da Abóboda com novo equipamento social necessidades sociais desta área do Concelho. No entanto,
desenvolvimento local de base comunitária
SENHORA DA CONCEIÇÃO DE ABÓBODA
na área sénior com as Resposta Sociais de Centro de para que sejam atingidos os seus objetivos, se consiga
Dia e Serviço de Apoio Domiciliário
assegurar o seu funcionamento em pleno e permita
incrementação da atividade, torna-se necessário efetivar
esta forma de financiamento para equipar as estruturas.

36 311,88

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de DECORPRINT - COMUNICAÇÃO VISUAL,
DecorPrint 2020
desenvolvimento local de base comunitária
UNIPESSOAL LDA

A empresa pretende tonar-se numa empresa autónoma e
manter o nível de qualidade a que tem habituado os seus
clientes. É através da contratação de 2 novos
colaboradores e da aquisição de equipamento sofisticado,
indispensáveis ao sucesso da empresa, que vai permitir a
empresa atingir os objetivos e contribuir para o
desenvolvimento económico da região onde está inserida.
Vai assim ganhar vantagem competitiva perante os
concorrentes.

29 890,00

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
NÓSNALINHA - LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Expansão e capacitação da empresa Nósnalinha.

A recapacitação da empresa é determinante no processo
de credibilização e crescimento da Nósnalinha. Uma maior
procura e o aumento do fluxo de trabalho implicam a
mudança para maiores e melhores instalações, aquisição de
equipamento básico e criação de novos postos de trabalho.
A empresa estima um aumento do volume de vendas em
40%/ano durante os próximos três anos, para o qual
contribuirá a captação de novos clientes a nível europeu.

21 101,57

A&T – Assessemt and Training

O projeto A&T – Assessemt and Training, pretende
aumentar os serviços que a Empresa já possui,
acrescentando uma nova aplicação informática (APP) para
diagnóstico e avaliação das necessidades de formação dos
colaboradores das empresas clientes.
O projeto também pretende dinamizar o tecido empresarial
da região de Cascais, elevar as competências dos
trabalhadores e criar oportunidades para a criação de mais
postos de trabalho.

43 500,00

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de CITYCARE - MANUTENÇÃO DE ESPAÇO
Inovação da CityCare através do P2020
desenvolvimento local de base comunitária
URBANO, LDA

A CityCare pretende inovar e melhorar os seus serviços,
tendo em vista a qualidade e satisfação dos seus clientes,
incluindo a comunidade local que acabam por ser os
clientes indiretos. Para tal, sentiu a necessidade de
contratar mais 1 RH e investir em equipamentos e software
de modo a continuar a primar pela excelência. Através
destes objetivos, a empresa vai contribuir paralelamente
para o desenvolvimento local da região onde está inserida.

32 887,75

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
RÉMORA OFICINAS, UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

A empresa social Rémora, após o lançamento da marca de
gelados Fratellini, pretende obter financiamento para a
expansão deste negócio, através da implementação de um
centro de produção alimentar, as "Oficinas do Sabor". O
financiamento viabilizará a compra de equipamento
específico para a produção de gelados (de forma a garantir
a autonomia da produção) e a contratação de 3
trabalhadores (fundamentais para a execução do negócio).

88 651,90

LISBOA-06-5141FEDER-000268

LISBOA-06-5141FEDER-000270

LISBOA-06-5141FEDER-000272

LISBOA-06-5141FEDER-000273

LISBOA-06-5141FEDER-000275

LISBOA-06-5141FEDER-000284

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

06

06

06

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10

09.10

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
VITOR MANUEL DE ALMEIDA ALHANDRA
desenvolvimento local de base comunitária

270/698

Otimização da estratégia de comunicação

Crescimento Fratellini 2019

8 286,86

6 776,77
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LISBOA-06-5141FEDER-000306

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
BIOSAMARA IBERIA, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000308

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
EPOPEIASTUTA, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000319

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
RAQUEL RODRIGUES, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

LISBOA-06-5141FEDER-000321

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
SONDAGENS PERPETUO LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Nome da Operação | Operation Name

Estando-se na presença de colocação de novos produtos
com novas tecnologias e que se pretende ter uma forte
influência junto dos canais de distribuição necessários ao
Projecto de Modernização e Expansão da actividade. sucesso nos seus negócios, a entidade promotora tem
como principal objetivo fazer evoluir os seus negócios
numa base inovadora (logo diferenciadora), consolidando
progressivamente a sua posição no mercado.
A empresa vai realizar investimentos essenciais à
sustentação da atividade que iniciou em 14/01/2019 com
oferta ao nível dos sistemas de aquecimento e
refrescamento inteligente de águas, instalação de painéis
Epopeia Empreendedora e Sustentável
solares fotovoltaicos, caldeiras a biomassa e sistemas de
aquecimento central com destaque para o piso radiante.
Possui um mercado alvo bem definido a nível geográfico e a
nível de indústrias, num setor que se encontra em franca
expansão.
A empresa pretende ser a referência dos tours Histórico
RAQUEL RODRIGUES UNIPESSOAL, LDA- CRIAÇÃO E Culturais com a temática Eça de Queiroz / Palácio de Mafra.
IMPLEMENTAÇÃO DE EMPRESA DE ANIMAÇÃO Complementarmente disponibilizará atividades Out Doors
TURÍSTICA DE TOURS EM SINTRA E MAFRA
e desportivas, potenciando os recursos endógenos que os
concelhos de Sintra e Mafra oferecem.

Aquisição Maquina Furos de Captação de Água

LISBOA-06-5141FEDER-000325

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
HORTISOPA, UNIPESSOAL LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Ampliação da unidade de produção

LISBOA-06-5141FEDER-000330

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
FIVE & HALF, LDA
desenvolvimento local de base comunitária

Expansão do «Beer Lab» da 5 e meio – Fase II

LISBOA-06-5141FEDER-000333

LISBOA-06-5141FEDER-000336

LISBOA-07-5266-FSE000001

LISBOA-07-5266-FSE000002

LISBOA-07-5266-FSE000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

06

06

07

07

07

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a
discriminação

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

09.10

Resumo | Summary

Será adquirida uma máquina de furos de captação de água,
para resposta à procura de clientes sobretudo na zona
oeste, com incidência na agricultura e industria,
contribuindo para o desenvolvimento económico da região;
Este projeto pretende dar resposta às necessidades de
mercado sentidas pela Hortisopa, quer em volume, quer
em rapidez de expediçao. Assim, estes novos
equipamentos e o aumento do espaço de refrigeração
permitirão aumentar a quantidade de sopa produzida e
embalada, pronta a expedir.
Com a aquisição destes novos equipamentos, a empresa
aumentará a quantidade de sopa produzida e, para tal será
necessário contratar três novos colaboradores.
O presente projeto insere-se na tipologia de operação
«Criação de micro ou pequenas empresas ou expansão ou
modernização de micro e pequenas empresas criada há
menos de cinco anos», na medida em que a Empresa
pretende expandir a sua capacidade de comercialização.
Para o efeito, tem previsto a realização de investimentos de
natureza física e humana.

Oferta aos consumidores produtos alimentares de
agricultura biológica certificada, de elevada qualidade,
nutricionalmente rica e saudáveis.
Mercado - consumidores de produtos de agricultura
09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
MotherBio - SABE BEM, FAZ MELHOR – A biológica certificada, adeptos de um estilo de vida
MOTHER BIO - SABE BEM, FAZ MELHOR LDA
desenvolvimento local de base comunitária
concretização de um sonho!
saudável, atletas, vegans e vegetarianos, pais com
preocupação com a alimentação dos filhos, pessoas com
restrições alimentares: diabéticos, celíacos, lojas de venda
a retalho, creches, escolas e hotéis.
Planeia-se fazer um investimento de 26.562€(+IVA) em
material básico (bicicletas) para utilizar em tours guiados
de bicicleta de montanha e estrada, ou autónomos em
Suporte ao crescimento e maximização do negócio da
estrada. Trata-se um projecto de suporte ao crescimento e
empresa Embrace Blue - Lda
maximização do negócio de uma empresa criada em 2017
que tem vindo a crescer de forma acentuada desde a sua
criação.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

95 942,87

51 291,52

54 710,18

99 950,00

98 734,60

33 509,86

98 777,93

09.10

09.10. Investimentos no contexto de estratégias de
EMBRACE BLUE - LDA
desenvolvimento local de base comunitária

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
AGOSTINHO DA SILVA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

É prioritário no Agrupamento de Escolas Professor
Agostinho da Silva o combate ao abandono escolar e a
melhoria dos resultados escolares.

282 827,73

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VISCONDE DE
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
JUROMENHA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Projeto a desenvolver, num território educativo de
intervenção prioritário, tendo como finalidade a redução e
prevenção do abandono, absentismo e indisciplina e a
promoção do sucesso escolar através da melhoria do
ensino e da aprendizagem.

380 530,00

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
ORDEM DE SANT'IAGO
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

O Plano de melhoria Plurianual TEIP visa essencialmente
promover a melhoria das aprendizagens dos alunos de
forma precoce. Por outro lado, este projeto tem como
objetivos fundamentais diminuir os índices do abandono
precoce da escolaridade obrigatória bem como da
indisciplina.

271/698

26 562,00

492 837,58
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5266-FSE000004

LISBOA-07-5266-FSE000005

LISBOA-07-5266-FSE000006

LISBOA-07-5266-FSE000007

LISBOA-07-5266-FSE000008

LISBOA-07-5266-FSE000009

LISBOA-07-5266-FSE000010

LISBOA-07-5266-FSE000011

LISBOA-07-5266-FSE000012

LISBOA-07-5266-FSE000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

07

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MÃES D'ÁGUA
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
(VERTICAL)
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Combate ao abandono escolar
Promoção da melhoria de resultados Escolares
Envolvimento das Famílias

218 000,00

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO
DE
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
SARAMAGO, PALMELA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Redução e prevenção do abandono escolar precoce e
promoção da igualdade de acesso a um ensino pré-escolar,
básico e secundário de boa qualidade, incluindo percursos
de aprendizagem formais e não formais para a reintegração
no ensino e na formação.

217 686,98

ESCOLAS

JOSÉ

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

A operação evidencia as ações estruturantes e
globalizantes do Plano Plurianual de Melhorias, associado
ao Programa TEIP - Territórios Educativos de Intervenção
Prioritária, concebido no cumprimento da missão e do
compromisso assumido pela Escola Secundária de
Camarate, no seio da sua comunidade educativa. São
afetados
os
recursos
humanos
considerados
impulsionadores e dinamizadores das atividades elencadas,
por forma a atingir as metas visadas.
Actividades que têm maior impacto no sucesso escolar e no
combate ao abandono escolar:“Programa Ancoragem” e
“Coadjuvação na Matemática”.O primeiro previne o
insucesso e o abandono numa fase precoce da
escolaridade,através de um apoio individualizado aos
alunos com severas dificuldades na leitura e escrita; o
segundo é relevante na resolução de lacunas da literacia
matemática e na diferenciação pedagógica na aula.
Prestar apoio em pequeno grupo a todos os alunos tendo
em conta as dificuldades de aprendizagem detetadas nos
planos
de
acompanhamento
pedagógico
(PAP),constituindo 3 grupos de homogeneidade relativa
nas horas de PORT e de MAT (8 horas cada) nas turmas do
1.º ao 4.º ano de escolaridade da Escola EB1 com JI Infante
D. Henrique (IDH), recorrendo-se para isso aos professores
titulares de turma e a docentes adicionais com habilitação
de 1.º Ciclo.
A missão da escola pública é garantir o serviço público de
educação. Neste agrupamento esta responsabilidade
extravasa os muros da escola, fronteiras do seu "território
escolar", para considerar as comunidades que serve e as
suas especificidades, o seu "território educativo",
pressuposto que determina a visão do seu projeto
educativo: Contribuir para fazer a diferença entre o sucesso
educativo dos seus alunos e a falta de objetivos para o
futur
O Agrupamento situa-se numa zona periférica do Barreiro
desde 2007, tem contrato de autonomia e está inserido no
TEIP2 desde 2010.A sede fica situada no meio de dois
bairros sociais: um de etnia cigana e outro habitado por
população africana. Reúne um total de nove
estabelecimentos de ensino, com vários níveis de ensino:
pré-escolar (275 alunos), 1.º CEB (605 alunos), 2º e 3º ciclo
do ensino básico (624 alunos) e ensino secundário (217
alunos).
As atividades do projeto promovem a melhoria, o sucesso e
a qualidade das aprendizagens, previnem o abandono, o
absentismo e a indisciplina e intervêm equitativamente nas
comunidades envolventes; também monitorizam e autoavaliam os resultados alcançados para que haja uma maior
eficiência na utilização dos recursos e maior eficácia nos
resultados esperados.

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo ESCOLA SECUNDARIA DE CAMARATE
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO MONTE DE
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
CAPARICA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERNANDO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
PESSOA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
CARDOSO PIRES
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
ANTÓNIO
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOÃO V
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
CASTRO
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Projeto destinado a reduzir o abandono escolar e a
retenção, bem como a melhoria dos resultados escolares
dos alunos do Agrupamento.

506 344,79

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIALONGA Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

A operação tem por objeto o desenvolvimento de uma
ação estratégica num território educativo desfavorecido,
procurando de uma forma preventiva, melhorar os
resultados com a tomada de medidas que permitam
aumentar as possibilidades de sucesso para os alunos e
reduzir as situações de desinteresse pela escola, o
absentismo
e
o
abandono
escolar
precoce.
Simultaneamente é necessário desenvolver também ações
de caráter remediativo .

514 982,00

10.01

272/698

DE

DE

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

ESCOLAS

ESCOLAS

JOSÉ

SANTO

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

156 864,37

377 181,02

157 000,00

388 140,00

467 924,00

297 295,48
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5266-FSE000014

LISBOA-07-5266-FSE000015

LISBOA-07-5266-FSE000016

LISBOA-07-5266-FSE000017

LISBOA-07-5266-FSE000018

LISBOA-07-5266-FSE000019

LISBOA-07-5266-FSE000020

LISBOA-07-5266-FSE000021

LISBOA-07-5266-FSE000022

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

10.01

10.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
ARRUDA, LISBOA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
TORGA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

DE

ESCOLAS

MIGUEL

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AQUILINO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
RIBEIRO - PORTO SALVO
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO EANES
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
LOBATO
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENFICA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
LISBOA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
OESTE
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PISCINAS primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
OLIVAIS
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

273/698

DE

ESCOLAS

D.DINIS,

Resumo | Summary

Apoio à melhoria das aprendizagens; prevenção do
abandono, absentismo e indisciplina.

O plano de melhoria prevê várias ações para a melhoria dos
resultados escolares dos alunos do ensino básico do 1º, 2º
e 3º ciclo especialmente na área da leitura e do cálculo e
para modificar o clima de sala de aula nalgumas turmas
onde a indisciplina impede boas aprendizagens. Procura-se
reduzir o insucesso e abandono escolar aproximando as
taxas de sucesso ao todo nacional numa perspetiva de
redução das desigualdades de partida dos estudantes
Promover a participação mais ativa dos alunos na vida da
escola criando sentimentos de pertença e promovendo o
sentido de responsabilidade.
- Código de Conduta: optimizar o modelo organizacional
visando a melhoria de práticas conducentes ao sucesso;
Promover a articulação vertical e horizontal; - Gabinete de
Apoio à Família e Aluno: Acompanhar os alunos e famílias
com problemáticas diversas que impedem a plena
integração e sucesso dos alunos;
O projeto apresenta-se como uma proposta de melhoria
educacional assente numa lógica organizacional de
planeamento e ação estratégica , orientado para todos os
ciclos, em articulação vertical e horizontal, expresso em
práticas de desenvolvimento pessoal e curricular
promotoras de qualidade de aprendizagem, atento aos
constrangimentos sociais de uma comunidade escolar
aprendente que privilegia a liderança educacional e a
capacidade de se avalia
Esta operação tem como principal objetivo o
desenvolvimento pessoal e integração social dos alunos
desta comunidade educativa e articula-se em 4 grandes
áreas de intervenção, a saber: a melhoria do ensino e das
aprendizagens; a prevenção do abandono, absentismo e
indisciplina; a melhoria no plano da gestão e organização e
o reforço da relação Escola-Família-Comunidade.
Esta operação tem como principal finalidade
consubstanciar as linhas orientadoras da atividade
educativa no sentido de melhorar o processo de ensino e
aprendizagem e o desempenho dos alunos, combater o
abandono e exclusão escolar e social e fortalecer e
dinamizar a gestão escolar através de mecanismos de
monitorização e de autoavaliação mais eficazes.
Com a presente operação pretende-se proceder à
diminuição do abandono precoce e absentismo e também
ao aumento das taxas de transição e conclusão de ciclo
pelos alunos.
1. Trabalho de articulação vertical e horizontal entre os
docentes dos diferentes grupos disciplinares
2. Constituição de grupos temporários de homogeneidade
de aprendizagem
3.Equipas internas (docentes, não docentes e técnicos), na
dinamização relacional escola/família
Desenvolvemos um projeto plurianual de melhoria
organizacional do agrupamento que conduza a uma
melhoria dos resultados escolares bem como à redução dos
níveis de indisciplina, de interrupção precoce do percurso
educativo e de absentismo. Este projeto engloba doze
ações de melhoria nas seguintes dimensões: melhoria das
aprendizagens; prevenção do abandono, absentismo e
indisciplina;
gestão
e
organização
e
relação
Escola/Família/Comunidade.
A operação reúne atividades que promovem a melhoria da
qualidade das aprendizagens traduzida no sucesso
educativo dos alunos, o combate ao abandono escolar e às
saídas precoces do sistema educativo, a criação de
condições que favoreçam a orientação educativa e a
orientação qualificada da escola para a vida ativa, a
progressiva articulação da ação da escola com a dos
parceiros dos Territórios Educativos de Intervenção
Prioritária.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

251 113,50

364 292,28

313 302,00

388 140,00

320 844,00

301 862,63

514 981,99

361 250,00

215 820,40
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5266-FSE000023

LISBOA-07-5266-FSE000024

LISBOA-07-5266-FSE000025

LISBOA-07-5266-FSE000026

LISBOA-07-5266-FSE000027

LISBOA-07-5266-FSE000028

LISBOA-07-5266-FSE000029

LISBOA-07-5266-FSE000030

LISBOA-07-5266-FSE000031

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

10.01

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
MIRADOURO DE ALFAZINA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
ESCOLA SECUNDARIA
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
BANHEIRA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
PRAZERES
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARQUESA DE
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
ALORNA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARIA KEIL,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
LOURES
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

DE

DA

BAIXA

DA

ESCOLAS PATRÍCIO

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARNAXIDEprimário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
PORTELA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS OLAIAS
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BAIXA DA
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
BANHEIRA, VALE DA AMOREIRA, MOITA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

274/698

Resumo | Summary

O Plano Plurianual de Melhorias do Agrupamento de
Escolas Miradouro de Alfazina tem como objetivo o
fortalecimento e/ou mudança de práticas, em resposta aos
problemas existentes. Assim, apresenta-se como um
instrumento que visa possibilitar a definição e a formulação
de estratégias que tornem o agrupamento um espaço
organizacional onde se vencem os desafios que permitam a
todos os alunos a obtenção do sucesso educativo.
A candidatura traduz-se num conjunto de ações de
melhorias que permitirá alcançar os objetivos definidos e
cumprir com sucesso as metas gerais do TEIP,
nomeadamente: aumentar o interesse dos alunos em
relação à aprendizagem e reduzir o abandono e insucesso
escolar. A Escola encontra-se numa zona problemática, em
que 43,5% dos alunos não são de nacionalidade
portuguesa, o que dificulta a integração no meio escolar e
na transição para a vida ativa
O Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres, à semelhança
de outros agrupamentos TEIP, candidata-se a este
financiamento do FSE para obtenção de financiamento para
recursos que contribuam para a redução do absentismo e
abandono escolar e simultaneamente melhorem ao
qualidade das aprendizagens e possibilitem maior e melhor
sucesso educativo.
Para a realização do diagnóstico, sintetizado na análise
SWOT e na sequência dos pontos fracos encontrados
definiram-se os objetivos gerais:
Melhorar os resultados escolares Melhorar as práticas
pedagógicas; Reduzir as situações de abandono,
absentismo e indisciplina; Melhorar a organização Escola;
Envolver as famílias na vida escolar. Ver anexo (PAM
intermédio)
Para implementar um modelo de intervenção disciplinar
que envolva mais proactivamente a comunidade educativa,
concretizando princípios de integração, respeito,
responsabilidade, confiança e autonomia dos alunos, o
nosso Agrupamento desenvolve estratégias e atividades
que procuram aumentar os índices de escolaridade,
diminuindo o absentismo e o abandono escolar, bem como
os casos de indisciplina, fatores que continuam a persistir
no Agrupamento.
O projeto enquadra-se no Programa TEIP3, um instrumento
de apoio às populações mais carenciadas visando a
promoção do sucesso educativo de todos os alunos e, em
particular, das crianças e dos jovens que se encontram em
territórios socialmente mais desfavorecidos. No caso deste
agrupamento, são abrangidos os residentes nos lugares de
Outurela-Portela e do Alto dos Barronhos, na União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas, no concelho de Oeiras.
Melhorar as taxas de sucesso em algumas disciplinas,
nomeadamente português e matemática;
Diminuir o número de alunos com falta de assiduidade ou
em situação de absentismo escolar;
Diminuir o número de alunos com indisciplina.
Integrar os alunos em que o português não é a língua
utilizada em contexto familiar/ social.
Generalizar as boas práticas no âmbito da coordenação,
monitorização e avaliação.
Este projeto persegue os objetivos propostos no contratoprograma, e estão de acordo com os 4 domínios, de forma
a diminuir os índices de insucesso, abandono, absentismo e
indisciplina, bem como melhorar a imagem interna e
externa do Agrupamento.
O projeto TEIP permite que o agrupamento tenha à sua
disposição um conjunto de recursos que possam contribuir
para a diminuição das carências e dificuldades dos alunos
na prosseguição dos estudos.
A ação estratégica do Plano Plurianual de melhoria centrase num conjunto de ações de apoio às melhorias das
aprendizagens nos 1º, 2º 3º ciclos ao nível das disciplinas
estruturantes de português e de matemática, uma ação
específica orientadas para o ensino secundário, assim como
ações direcionadas para a prevenção da indisciplina, do
abandono e absentismo e da relação escola-famíliacomunidade e parcerias.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

250 036,25

108 896,25

223 877,31

227 684,00

254 910,04

226 989,56

345 490,43

157 000,00

322 928,81
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5266-FSE000032

LISBOA-07-5266-FSE000033

LISBOA-07-5266-FSE000034

LISBOA-07-5266-FSE000035

LISBOA-07-5266-FSE000036

LISBOA-07-5266-FSE000037

LISBOA-07-5266-FSE000038

LISBOA-07-5266-FSE000039

LISBOA-07-5266-FSE000040

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BAIRRO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
PADRE CRUZ
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUN'ÁLVARES Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TRAFARIA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RUY BELO,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
SINTRA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LUÍS ANTÓNIO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
VERNEY
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

Resumo | Summary
Os objetivos principais desta operação centram-se na
redução do abandono escolar promoção do sucesso
educativo, através da reorganização do grupo turma(Turma
Mais) , do acompanhamento psicossocial do aluno e das
famílias (GAAF), na monitorização das atividades e numa
cultura de autoavaliação do agrupamento e da capacitação
dos elementos da comunidade educativa de competências
promotoras do sucesso educativo de todos os alunos do
agrupamento.
O projeto segue a missão, visão e valores do projeto
educativo. Os objetivos são: reduzir o abandono, o
absentismo, a indisciplina, melhorar os resultados escolares
e a qualidade das aprendizagens. As ações estratégicas
focam-se no trabalho colaborativo, na articulação
curricular, na diferenciação pedagógica e nas competências
sociais. A prevenção e a qualidade são os critérios
reguladores. As ações exigem um plano de formação e
avaliação.
Para cumprir as finalidades e metas enunciadas no PPM, a
proposta é desenvolver uma cultura de diversidade, de
envolvimento, de finalidades de contínua e sistemática
abertura à inovação, pautando a ação em valores que
incluem o rigor, a integridade, a eficiência, a
responsabilidade e o serviço à comunidade. Só desta
forma, enquanto coletivo, será possível implementar
verdadeiros processos de mudança que possibilitam
aumentar o sucesso educativo
No âmbito do sucesso educativo pretende-se uma
diferenciação da oferta educativa, com percursos que
permitam a melhoria das aprendizagens, a continuação do
programa de apoio à superação das dificuldades a par do
comprometimento dos encarregados de educação com o
percurso escolar e com o desenvolvimento da cidadania
dos alunos. Pretende-se ainda prevenir o abandono
escolar, a conflitualidade e promover a inclusão.
Ações que contemplam a diferenciação pedagógica, com
dinâmicas diferenciadoras e promotoras do sucesso
escolar. Equipas com funções de despiste precoce e
acompanhamento
de
alunos
e
famílias
com
comportamentos disruptivos, envolvendo a mediação de
conflitos no exterior da sala de aula e compromisso com a
assiduidade dos alunos. Acompanhamento da operação
através de indicadores de processo e resultados. Atividades
com a comunidade.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

290 216,00

355 075,19

273 782,06

421 754,00

189 609,11

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.AZEVEDO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
NEVES
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Considerado o Agrupamento mais Africano de Portugal
temos sabido ao longo dos últimos anos valorizar este
mosaico social e cultural potenciando a formação
profissional, técnica e o prosseguimento de estudos de
uma "franja" social onde mais de 50% dos nossos alunos
são de origem africana e 30% da mesma têm um salário
médio mensal familiar inferior a 300 euros. Porém no meio
desta "tempestade" social temos feito surtir efeitos nobres.

414 142,00

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
LOPES
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Redução e prevenção do abandono escolar precoce e
promoção da igualdade de acesso a um ensino básico de
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem
formais, não formais e informais para a reintegração no
ensino e na formação.

320 914,00

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
ALMADA NEGREIROS
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LEAL DA
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
CÂMARA, SINTRA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

275/698

ESCOLAS

PINTOR

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

Tendo como base o nosso contexto concreto, os resultados
da análise dos vários documentos, dos diversos
questionários realizados e de todos os dados que nos foi
possível compilar, diagnosticámos como principais
problemas: o insucesso escolar dos alunos em função das
suas classificações académicas e a indisciplina na escola
sobretudo na sala de aula, sendo que aparentemente
existe uma relação direta entre os dois.
Este Plano visa combater o insucesso, o abandono escolar
precoce, assumindo um compromisso com a formação
integral dos alunos, potenciando a prossecução dos
estudos e/ou a sua integração na vida ativa. Face às
fragilidades diagnosticadas, as medidas centram-se nas
dinâmicas de trabalho em sala de aula, no trabalho
colaborativo dos docentes, na diferenciação pedagógica e
na prevenção do abandono, do absentismo e da
indisciplina.

253 686,00

548 596,00
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5266-FSE000041

LISBOA-07-5266-FSE000042

LISBOA-07-5266-FSE000043

LISBOA-07-5266-FSE000045

LISBOA-07-5266-FSE000046

LISBOA-07-5266-FSE000047

LISBOA-07-5266-FSE000048

LISBOA-07-5266-FSE000049

LISBOA-07-5266-FSE000050

LISBOA-07-5266-FSE000051

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
GAGEIRO, LOURES
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALTO DO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
LUMIAR
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CAMARATE
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
- D.NUNO ÁLVARES PEREIRA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
MANUEL, LISBOA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AGUALVA
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Territórios Educativos de Intervençao Prioritária
MIRA SINTRA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DE MAFRA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DE ODIVELAS
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICIPIO DE LOURES
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

10.01

10.01

ESCOLAS

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DA AMADORA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICIPIO DE MONTIJO
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

276/698

PASSOS

Territórios Educativos de Intervençao Prioritária

Resumo | Summary
O Plano de Melhorias estrutura o desenvolvimento de um
conjunto de ações abrangentes que visam a promoção do
sucesso educativo de todos os alunos, com especial
enfoque naqueles que se encontram em situações de risco
de exclusão social e/ou de abandono escolar. O AEEG
assume-se, por esta via, instituição central na promoção da
equidade e, agindo de forma essencialmente preventiva,
contribui, dentro da sua área de intervenção, para o PDCTAML.
Visando dar resposta aos problemas identificados e os
objectivos a atingir, tem este Plano de Melhoria como
fundamento melhorar a qualidade das aprendizagens,
traduzida no sucesso educativo dos alunos; promover a
disciplina e os comportamentos assertivos; reduzir
significativamente o absentismo e o abandono escolar;
aproximar a escola e a comunidade; melhorar a
organização e gestão escolar e reforçar a construção
identitária.
O Projeto Educativo, a Autoavaliação e o Projeto TEIP
definem a visão estratégica do Agrupamento. O PPM com o
seu plano de ação é um elemento fundamental para a
missão "Qualificar para integrar", cujo o objetivo é a
prevenção/redução do abandono precoce e absentismo;
redução da indisciplina e promoção do sucesso educativo.
O projeto pretende corrigir as assimetrias que foram
diagnosticadas junto da comunidade escolar, para tal foi
concebido este plano estratégico “Plano de Melhoria –
Passos XXI”, no qual estão definidas as atividades a
desenvolver, organizadas em torno de quatro eixos de
intervenção: i) melhoria do ensino e da aprendizagem; ii)
prevenção do abandono, absentismo e indisciplina; iii)
gestão e organização; iv) relação escola-famíliacomunidade.
Clube de Leitura e Escrita (1.º ano); Laboratório de
Matemática (2.º ano); Turma Fénix (5.º ano - matemática);
Turma de Nível (7.º ano - matemática); Turma Fénix (5.º
ano - português); Turma Fénix (7.º ano - português);
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família; Clube de
Mediação; Escola de Pais; Avaliação e Monitorização.
A operação visa consolidar o Projeto Educativo Municipal,
através da criação de uma equipa multidisciplinar para
prevenção e acompanhamento de situações de risco,
iniciativas para sinalização e recuperação de jovens em
situação de abandono escolar precoce e diversificação de
respostas sociais e/ ou educativas/ formativas de modo a
garantir igualdade de oportunidades de sucesso a todas as
crianças e jovens do Concelho.
O PEMO terá interesse para as publicações do FSE a cinco
níveis: divulgação de resultados das ações de formação
(pais/EE) e de capacitação (docentes/alunos) e sua possível
replicação; disseminação do manual de boas práticas
(Cidadania digital) e sua replicação; divulgação da
metodologia de avaliação aplicada; divulgação de
resultados para fins de investigação científica/académica;
divulgação e eventual adaptação/replicação do PEMO
noutros países
A
Câmara
Municipal
de
Loures,
em
convergência/complementaridade com os Agrupamentos
de Escolas e com as Associações de Pais e Encarregados de
Educação do concelho e numa lógica educativa territorial
em prol da promoção do sucesso e integração sócio
escolar, assim como de combate ao abandono escolar,
definiu uma Intervenção Municipal Integrada de Promoção
do Sucesso Escolar, para o horizonte temporal 2017-2020.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

514 982,00

354 526,00

359 264,24

447 756,00

474 844,48

470 607,21

395 100,00

1 715 452,90

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

O projeto 12-15 é um piloto local de transformação do
paradigma educativo, de combate ao AEP e exclusão social.
Assenta numa abordagem escolar integrada centrada no
aluno, suas necessidades educativas e condicionantes
socioeconómicas. Envolve uma amostra de cerca de 250
indivíduos donde se extrairá o grupo de controlo e de teste
usando um RCT. Fomenta a cooperação em rede a partilha
de soluções e conhecimento. Visa a certificação do 2º ciclo.

703 566,10

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

A Operação converge com o PNPSE. Pretende minimizar as
assimetrias territoriais, socioeconómicas e culturais do
Município e promover a igualdade de oportunidades aos
alunos, através de ações de diagnóstico precoce e apoio
multidisciplinar e de promoção do conhecimento científico,
tecnológico e empreendedor, envolvendo as famílias na
escola e contribuindo para capacitar docentes para práticas
colaborativas e pedagogias diferenciadas e inovadoras.

585 207,02

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5266-FSE000052

LISBOA-07-5266-FSE000053

LISBOA-07-5266-FSE000054

LISBOA-07-5266-FSE000055

LISBOA-07-5266-FSE000056

LISBOA-07-5266-FSE000057

LISBOA-07-5266-FSE000058

LISBOA-07-5266-FSE000059

LISBOA-07-5266-FSE000060

LISBOA-07-5266-FSE000061

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DO SEIXAL
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DE SINTRA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DE ALMADA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICIPIO DE SESIMBRA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICIPIO DE SETUBAL
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01

10.01

Resumo | Summary
O Plano Educativo Municipal, no seu papel de coadjuvação
e complementaridade à actividade lectiva, contribui para a
educação e o ensino de crianças e jovens do Município do
Seixal e apoia de diversas formas e com recurso a várias
propostas, a prevenção do abandono precoce da vida
escolar e a promoção do sucesso educativo.
A Operação Candidata CALEIDOSCÓPIO pretende
desenvolver estratégias de promoção do sucesso escolar,
de combate ao insucesso escolar precoce e à exclusão
social das crianças, jovens e famílias do concelho de Vila
Franca de Xira, em sinergia com as unidades orgânicas
escolares e entidades locais, através de atividades
estruturantes e contentoras, perspetivando a capacitação e
o empoderamento da comunidade educativa.
Este projeto representa um trabalho de articulação e
participação da comunidade educativa de Sintra,
organizado em sete grandes áreas de intervenção, com
várias ações do município e todas as unidades educativas
da rede pública, com vista à melhoria do sucesso educativo
dos alunos, através da transformação e inovação das
práticas dos diferentes parceiros educativos: docentes, não
docentes, técnicos, famílias e outras entidades da
comunidade.
Investir na educação, na formação e na formação
profissional para a aquisição de competências e na
aprendizagem ao longo da vida. Redução e prevenção do
abandono escolar precoce e estabelecimento de condições
de igualdade no acesso à educação infantil primária e
secundário, incluindo percursos de aprendizagem formais,
não formais e informais, para a reintegração no ensino e
formação.
A operação visa apoiar percursos escolares bem-sucedidos,
apostando na prevenção do insucesso e na melhoria do
desempenho através de uma intervenção precoce, que
abrange os Agrupamentos de Escolas nos diferentes Ciclos
do Ensino Básico, com o objetivo de reduzir taxas de
retenção e desistência mediante atividades de reforço e
apoio aos primeiros sinais de dificuldades, seja de
potenciação no 1.º ciclo ou de capacitação no 2.º e 3.º
Ciclos.
A proposta insere-se no tipo de “acções de informação,
monitorização e avaliação”, com vista à criação de um
Observatório para a promoção do sucesso escolar e da
construção de um referencial comum aos projectos
educativos obrigando à Implementação de acções de
capacitação, dos actores escolares e da articulação de
estratégias em função das prioridades e objectivos
consensualizados e de espaços permanentes de
participação e divulgação.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

998 554,79

1 166 477,76

1 953 783,46

966 802,00

749 177,01

273 109,94

A operação visa o envolvimento e sensibilização da
comunidade educativa para a importância da educação e
da relação escola-comunidade, como meio de alcançar o
sucesso pessoal, social e profissional, consolidando as
sinergias necessárias para a implementação de um projeto
comum, baseado num diagnóstico fidedigno da realidade
educativa, que permita uma avaliação e reajuste contínuos.

250 448,75

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos educação e Formação de jovens (CEF)
JESUS CARAÇA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

O projeto visa proporcionar aos jovens um percurso
escolar, com um currículo em que as diversas componentes
de formação (Sociocultural, Científica e Técnica) se
desenvolvem de forma articulada em contexto escolar e de
empresa, usando metodologias e estratégias de ensino
ajustadas às suas expectativas e necessidades, garantindolhes uma formação sólida que lhes abra caminho para o
prosseguimento de estudos e/ou a integração no mercado
de trabalho

106 161,36

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
FORMDEFI - DESENVOLVIMENTO, ENSINO,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos educação e Formação de jovens (CEF)
FORMAÇÃO E INSERÇÃO, CRL
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

As operações a apoiar ao abrigo do presente aviso referemse aos Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF),
que têm por objetivos criar condições para o cumprimento
da escolaridade obrigatória, impulsionando medidas que
promovam a qualidade do ensino, o sucesso escolar e a
redução do abandono escolar; criar ofertas mais adaptadas
aos jovens que procuram um ensino mais prático, mais
técnico e mais ligado ao mundo das empresas.

50 214,05

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, CENINTEL - CENTRO DE INTELIGÊNCIA
primário e secundário de boa qualidade, incluindo FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO Cursos educação e Formação de jovens (CEF)
percursos de aprendizagem formais, não formais e PROFISSIONAL LDA
informais para a reintegração no ensino e na formação

Os CEF de Tipo 3 Pasteleiro/Padeiro e de Tipo 2 Operador
de Distribuição propostos, têm como objetivo permitir que
os jovens recuperem os seus percursos formativos
conferindo-lhes a possibilidade de prosseguirem estudos
no ensino profissional ou de ingressarem no mercado de
trabalho. A escolha destas áreas de formação encontra-se
ligada às necessidades de formação definidas nas reuniões
de rede municipal, nas quais a EPAV participa.

260 931,09

277/698

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5266-FSE000062

LISBOA-07-5266-FSE000063

LISBOA-07-5266-FSE000064

LISBOA-07-5266-FSE000065

LISBOA-07-5266-FSE000066

LISBOA-07-5266-FSE000067

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos educação e Formação de jovens (CEF)
EM TRANSPORTES E LOGISTICA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, COOPTÉCNICA
GUSTAVE
EIFFEL,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo COOPERATIVA DE ENSINO E FORMAÇÃO Cursos educação e Formação de jovens (CEF)
percursos de aprendizagem formais, não formais e TÉCNICO PROFISSIONAL CRL
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AULA DE COMERCIO-ESTUDOS TECNICOS E
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos educação e Formação de jovens (CEF)
PROFISSIONAIS LDA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
TECLIFORM - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos educação e Formação de jovens (CEF)
CONSULTORIA LDA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo FUNDAÇÃO MONSENHOR ALVES BRÁS
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo LUSO-FORMATAR S.A.
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Cursos educação e Formação de jovens (CEF)

Cursos educação e Formação de jovens (CEF)

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Curso de Educação Formação de Tipo 3, visando qualificar,
em dupla certificação, jovens possuidores do 9º ano de
escolaridade, conferindo-lhes, num ano letivo, uma
qualificação profissional de nível 2 e o 9º ano de
escolaridade. Trata-se de meia turma de Acompanhante de
Crianças e meia turma de Operador de Informática.
Na EPGE acreditamos que todos os jovens merecem aceder
a projetos formativos de qualidade, adaptados às suas
características e ambições pessoais e que cumpram o seu
potencial de aprendizagem. Os Cursos CEF constituem uma
importante medida de promoção do sucesso escolar,
prevenindo o abandono escolar e promovendo a
empregabilidade futura dos jovens. Este projeto surge do
compromisso com os nossos parceiros e conta com o seu
reconhecimento social.
O CEF - Tipo 3 de Empregado de Restaurante-Bar tem por
objetivo criar condições para o cumprimento da
escolaridade obrigatória, impulsionando medidas que
promovam a qualidade do ensino, o sucesso escolar e a
redução do abandono escolar; criar oferta mais adaptada
aos jovens que procuram um ensino mais prático, mais
técnico e mais ligado ao mundo das empresas, sem
prejuízo da sua sólida formação geral.
Assumimos que é da Escola,cada vez mais,o cumprimento
de funções sociais,que não se esgotam nos conteúdos a
ensinar/aprender e deve ampliar-se às dimensões do ser,do
formar-se,do transformar-se,do decidir,do intervir e do
viver e conviver com os outros,principalmente se os
intervenientes são jovens e se encontram em risco de
abandono escolar. Cabe-nos assim,promover a integração e
a educação/formação,para a construção de percursos de
vida válido
A estética é hoje considerada uma área em grande
crescimento: em primeiro lugar, pelo aumento da
diversidade de serviços prestados; em segundo lugar, por
estar associada a uma maior procura do bem-estar físico e
psicológico. Ao contrário de outros países, Portugal só
muito recentemente começou a investir nesta área, por
isso muitas são as oportunidades de construir um percurso
profissional ligado à Estética.
1. Estudos de levantamento de necessidades de formação
que tenham sido desenvolvidos, nomeadamente sobre as
taxas de abandono escolar, saída antecipada e saída
precoce na escola / concelho e outros estudos
Foram feitos contactos com centros de emprego, consulta
de emprego em jornais e contactos directos do públicoalvo em escolas da área circundante.

52 380,25

415 717,72

54 573,52

181 600,76

65 592,87

146 000,00

2. Harmonização com a rede de oferta concelhia – indicar,
no respectivo concelho / região,

LISBOA-07-5266-FSE000068

LISBOA-07-5266-FSE000069

LISBOA-07-5266-FSE000070

LISBOA-07-5266-FSE000071

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos educação e Formação de jovens (CEF)
FORMAÇÃO
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Curso CEF Nível 2 Tipo 2 - Assistente Administrativo/a Aumentar o sucesso escolar e reduzir o abandono,
melhorando a qualidade e eficiência do sistema de
educação e de formação e das condições de aprendizagem
ao nível da educação do ensino básico

88 584,04

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
ENSINUS - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos educação e Formação de jovens (CEF)
PARTICULAR S.A.
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Os CEF's têm por objetivo criar condições para o
cumprimento da escolaridade obrigatória, impulsionando
medidas que promovam a qualidade do ensino, o sucesso
escolar e a redução do abandono escolar; criar ofertas mais
adaptadas aos jovens que procuram um ensino mais
prático, mais técnico e mais ligado ao mundo do contexto
de trabalho, sem prejuízo da sua sólida formação geral.

166 442,06

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, PROFORAL - ASSOCIAÇÃO PARA A
primário e secundário de boa qualidade, incluindo PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL Cursos de Educação Formação
percursos de aprendizagem formais, não formais e DE ALMADA
informais para a reintegração no ensino e na formação

Oferta de formação para jovens que pretendem um ensino
mais pratico e mais técnico, que lhes permita cumprir a
escolaridade.

369 712,03

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos de Educação Formação
JESUS CARAÇA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

O projeto visa proporcionar aos jovens com percurso
escolar de insucesso uma resposta alternativa para a
conclusão do 3º Ciclo do Ensino Básico, através de
metodologias e estratégias de ensino diferenciadas
ajustadas às suas particularidades e necessidades,
garantindo-lhes uma formação sólida que lhes abra
caminho para o prosseguimento de estudos ou a
integração no mercado de trabalho.

105 882,00

10.01

278/698
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5266-FSE000072

LISBOA-07-5266-FSE000073

LISBOA-07-5266-FSE000074

LISBOA-07-5266-FSE000075

LISBOA-07-5266-FSE000076

LISBOA-07-5266-FSE000077

LISBOA-07-5266-FSE000078

LISBOA-07-5266-FSE000079

LISBOA-07-5266-FSE000080

LISBOA-07-5266-FSE000081

LISBOA-07-5266-FSE000082

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
Assumimos que é da Escola,cada vez mais,o cumprimento
de funções sociais,que não se esgotam nos conteúdos a
ensinar/aprender e deve ampliar-se às dimensões do ser,do
formar-se,do transformar-se,do decidir,do intervir e do
viver e conviver com os outros,principalmente se os
intervenientes são jovens e se encontram em risco de
abandono escolar. Cabe-nos assim,promover a integração e
a educação/formação,para a construção de percursos de
vida válido
O projeto consiste na criação de três Cursos de Educação e
Formação de Jovens do ciclo formativo do percurso de tipo
2 (dois iniciados no ano letivo 2016/2017 e um no ano
letivo 2017/2018), procurando, assim, criar condições para
o cumprimento da escolaridade obrigatória através da
disponibilização de ofertas mais adaptadas aos jovens que
procuram um ensino mais prático/técnico.
Tendo em conta o perfil dos alunos matriculados nos
Cursos de Educação e Formação -Tipo 2, podemos
constatar que têm um percurso escolar marcado pelo
insucesso e na maioria dos casos também pela
desmotivação. É intenção da EP-ASAS reverter esta
situação através da implementação do projeto de
autonomia e flexibilidade curricular (em regime de
experiência pedagógica) o que irá promover uma melhor
aprendizagem.
O CEF - Tipo 3 de Empregado de Restaurante-Bar tem por
objetivo criar condições para o cumprimento da
escolaridade obrigatória, impulsionando medidas que
promovam a qualidade do ensino, o sucesso escolar e a
redução do abandono escolar; criar oferta mais adaptada
aos jovens que procuram um ensino mais prático, mais
técnico e mais ligado ao mundo das empresas, sem
prejuízo da sua sólida formação geral.
Com a presente operação, a EPAD- Escola Profissional de
Artes, Tecnologias e Desporto, propõe-se contribuir para a
qualificação dos jovens estudantes, respeitando o seu perfil
individual e focando os mesmos para saídas profissionais
que possam resultar em profissionais de excelência, tirando
partido dos protocolos e parcerias estabelecidos com a
comunidade local e regional.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
TECLIFORM - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos de Educação Formação
CONSULTORIA LDA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, ASSOCIAÇÃO
PARA
FORMAÇÃO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO Cursos de Educação Formação
percursos de aprendizagem formais, não formais e MONTIJO
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo FUNDAÇÃO MONSENHOR ALVES BRÁS
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AULA DE COMERCIO-ESTUDOS TECNICOS E
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos de Educação Formação
PROFISSIONAIS LDA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo LUSO-FORMATAR S.A.
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos de Educação Formação
FORMAÇÃO
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Curso CEF Nível 2 Tipo 2 - Assistente Administrativo/a Aumentar o sucesso escolar e reduzir o abandono,
melhorando a qualidade e eficiência do sistema de
educação e de formação e das condições de aprendizagem
ao nível da educação do ensino básico

99 425,62

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
ENSINUS-ESTUDOS
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
PROFISSIONAIS S.A.
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Candidatura a Curso de Educação e Formação de Jovens Operador(a) de Eletrónica e Computadores - Tipo 2 (2 anos
letivos) com o objetivo de reduzir o abandono escolar
precoce e dar resposta ao projeto de vida de 20 alunos.

86 820,50

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
AEMAR - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos de Educação Formação
ENSINO PARA O MAR
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, COOPTÉCNICA
GUSTAVE
EIFFEL,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo COOPERATIVA DE ENSINO E FORMAÇÃO Cursos de Educação Formação
percursos de aprendizagem formais, não formais e TÉCNICO PROFISSIONAL CRL
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
INAE
INSTITUTO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
APRENDIZAGEM E ENSINO S.A.
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

Cursos de Educação Formação

Cursos de Educação Formação

TÉCNICOS

E

Cursos de Educação Formação

A oferta formativa do Instituto de Tecnologias Náuticas
tem por base não só a procura por parte de alunos, pais e
respectivos Encarregados de Educação, mas também das
empresas dos diversos sectores, bem como os indicadores
existentes e divulgados pela tutela, relativamente às áreas
profissionais que apresentam maiores carências, em
termos de mão-de-obra qualificada.
Na EPGE acreditamos que todos os jovens merecem
aceder a projetos formativos de qualidade, adaptados às
suas características e ambições pessoais e que cumpram o
seu potencial de aprendizagem. Os Cursos CEF constituem
uma importante medida de promoção do sucesso escolar,
prevenindo o abandono escolar e promovendo a
empregabilidade futura dos jovens. Este projeto surge do
compromisso com os nossos parceiros e conta com o seu
reconhecimento social

184 295,72

323 184,28

177 745,69

54 573,52

146 721,36

375 440,00

447 117,93

Cursos de Educação Formação

Apoio aos jovens com dificuldade na integração escolar e
conclusão da escolaridade obrigatória.
Apoio a jovens em risco, com famílias disfuncionais.

52 856,89

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, CENINTEL - CENTRO DE INTELIGÊNCIA
primário e secundário de boa qualidade, incluindo FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO Cursos de Educação Formação
percursos de aprendizagem formais, não formais e PROFISSIONAL LDA
informais para a reintegração no ensino e na formação

Os CEF de Tipo 3 Cozinheiro e de Tipo 2 Acompanhante de
Crianças e de Operador de Distribuição propostos, têm
como objetivo permitir que os jovens recuperem os seus
percursos formativos conferindo-lhes a possibilidade, de
cumprirem a escolaridade obrigatória, de prosseguirem
estudos no ensino profissional ou de ingressarem no
mercado de trabalho com sucesso escolar. A escolha destas
áreas de formação encontra-se ligada às necessidades de
formaçã

197 487,01

279/698
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5266-FSE000083

LISBOA-07-5266-FSE000085

LISBOA-07-5266-FSE000086

LISBOA-07-5266-FSE000087

LISBOA-07-5266-FSE000088

LISBOA-07-5266-FSE000089

LISBOA-07-5266-FSE000090

LISBOA-07-5266-FSE000091

LISBOA-07-5266-FSE000092

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
Cursos de Educação Formação
EM TRANSPORTES E LOGISTICA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DE PALMELA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICIPIO DE OEIRAS
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICIPIO DE MONTIJO
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DA MOITA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DO BARREIRO
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
ORSIFOR-CENTRO
primário e secundário de boa qualidade, incluindo
PROFISSIONAL DA MOITA S.A.
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICIPIO DE SETUBAL
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

280/698

FORMAÇÃO

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

Resumo | Summary
Curso de Educação Formação de Tipo 3, visando qualificar,
em dupla certificação, jovens possuidores do 9º ano de
escolaridade, conferindo-lhes, num ano letivo, uma
qualificação profissional de nível 2 e o 9º ano de
escolaridade. Trata-se de meia turma de Acompanhante de
Crianças e meia turma de Operador de Logística.
O Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do
Concelho de Palmela é constituído por um conjunto de
ações inovadoras, tendo por base a arte, o desporto, a
literatura e o património, com especial enfoque no
envolvimento parental, cuja finalidade passa pela definição
e desenvolvimento de iniciativas promotoras do sucesso
educativo e da educação para todos, com incidência nas
crianças e alunos do ensino público.
O projeto cria um sistema integrado que permite a
colaboração entre as famílias, os docentes, os alunos, as
organizações sociais, culturais e desportivas de Oeiras.
Articula e entrecruza as intervenções de âmbito social com
as de âmbito educacional. Permitirá dar coerência aos
esforços de diferentes atores, num horizonte de 5 a 10
anos, criar um Observatório de resultados educativos e
desenvolver um programa integrado de apoio ao sucesso
escolar
A Operação converge com o PNPSE. Visa minimizar
assimetrias territoriais, socioeconómicas e culturais e
promover a igualdade de oportunidades, através de ações
de reforço do apoio aos alunos, de “enriquecimento
curricular” complementar ao existente e de promoção do
conhecimento científico, tecnológico e empreendedor,
contribuindo para envolver famílias e para motivar e
capacitar docentes para práticas colaborativas e
pedagogias diferenciadas.
A operação tem como objetivos gerais a promoção do
sucesso escolar, a recuperação de jovens em situação de
abandono escolar precoce, a promoção da disciplina, a
promoção da leitura, da literacia e da inclusão digital e a
melhoria dos processos de monitorização do sucesso
escolar. A componente inovadora é evidenciada pelo facto
do plano visar a promoção da identidade local, através do
envolvimento da comunidade escolar, parceiros e pais e
família
Realização de atividades orientadas para a promoção da
inclusão, do sucesso educativo e para a prevenção do
abandono escolar que se consubstanciam em ações de
capacitação pela cultura e as artes; promoção de atividades
físico-motoras; formação parental; encontros, seminários,
workshops, ações de divulgação e sensibilização para a
cidadania e igualdade de género intercâmbio de
experiências e boas práticas; estudos de monitorização e
de avaliação.
O Projeto Educativo Municipal de Prevenção e de Redução
do Abandono Escolar engloba um conjunto de actividades
que visam despertar a curiosidade dos alunos enquanto
melhoram os seus conhecimentos a Português,
Matemática, Ciências e novas tecnologias. Este projecto
terá como alicerce fundamental a criação de um gabinete
de apoio ao estudante e o uso de metodologias inovadoras
para monitorizar e actuar em caso de risco de insucesso
escolar.
O Projeto Piloto Educação Inclusiva visa: Construir e
implementar um modelo de acompanhamento e avaliação
de impacto das políticas públicas diferenciador e
inovador;Implementar um modelo de acompanhamento e
avaliação que é co-construindo com a tutela, com os
operadores, com os alunos e famílias;Promover um
processo interativo que garanta uma maior e melhor
proximidade entre as orientações e a sua efetiva
aplicabilidade.
A operação visa a capacitação de docentes com novas
práticas pedagógicas, através da educação pelas artes e
pelas ciências experimentais. Visa estimular nos alunos o
pensamento crítico e abstrato, a criatividade, a curiosidade
e o interesse cientifico. Intervém nos anos precoces de
escolaridade: pré-escolar e 1º CEB, níveis de ensino em que
são adquiridas aprendizagens estruturantes para o
percurso pessoal, social e educativo dos alunos.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

44 925,76

799 188,99

1 032 421,65

459 742,21

438 312,55

217 814,02

721 601,24

197 045,70

776 964,87
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5266-FSE000093

LISBOA-07-5266-FSE000094

LISBOA-07-5266-FSE000095

LISBOA-07-5266-FSE000096

LISBOA-07-5470-FSE000001

LISBOA-07-5470-FSE000002

LISBOA-07-5470-FSE000003

LISBOA-07-5470-FSE000004

LISBOA-07-5470-FSE000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
O Programa Educar para Construir pretende criar um
conjunto diversificado de atividades promotoras de
inclusão educativa no território de Odivelas.
O desporto, a aquisição de competências pela cultura e
pelas artes, a hipoterapia, a gestão de emoções, a aquisição
de competência pessoais e sociais, a valorização da
aquisição do conhecimento e saber de acordo com as
necessidades e potencialidades dos alunos, o acolhimento
às comunidades migrante
O Programa consiste na realização de intervenções
integradas de "empowerment" das estratégias das
escolas/agrupamentos prioritários que visam a inclusão e
sucesso educativo; na Promoção do ensino experimental
das ciências; na Inovação nas práticas educativas, com
suporte numa rede de prestadores de serviços de interesse
educativo; na Sensibilização da sociedade para a inovação
educativa e a disseminação dos produtos desenvolvidos no
programa.
Valorização das AEC, respostas psicossociais da
comunidade e a criação de novas metodologias de
aprendizagem. Visam a oportunidade de “descontinuar” o
currículo,promover
o
desenvolvimento
pessoal,socioemocional e cognitivo,assentes numa
pedagogia diferenciada.Pretende a promoção do sucesso
reforçando a autonomia, apoio aos alunos, atuação
multinível, diversidade de contextos, para um reforço de
competências definidas para o perfil do seculo XXI.
O projeto “Escol@s Digitais” tem como objetivo geral
reconhecer, monitorizar e avaliar as aquisições tecnológicas
dos alunos das escolas do 1º ciclo do ensino básico da rede
pública municipal da Amadora , compreendendo a
evolução dos alunos e o impacto na dinâmica escolar, quer
ao nível das aprendizagens, quer ao nível da motivação e
sucesso.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DE ODIVELAS
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICIPIO DE LISBOA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

10.01

10.01. Redução e prevenção do abandono escolar precoce
e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil,
primário e secundário de boa qualidade, incluindo MUNICÍPIO DA AMADORA
percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação

Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
EM TRANSPORTES E LOGISTICA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

A nossa ação incidirá sobre: Adultos em risco de exclusão
social, em particular jovens adultos com baixas
qualificações e "séniores" (DLD); Jovens NEET (orientação
vocacional e qualificação e/ou inserção profissional;
Parcerias com empresas (balanço de competências e
motivação dos trabalhadores para reforço das qualificações
e procura de formação; Orientação para projetos de
empreendedorismo e de criação do próprio emprego.

61 979,57

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
FREITAS
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

O CQ Arrábida, promovido pelo Agrupamento Lima de
Freitas, propõe-se a melhorar as qualificações da população
da área de abrangência, incidindo na Aprendizagem ao
Longo da Vida. Desenvolverá processos de OLV,
proporcionando orientação profissional e escolar, definindo
percursos formativos flexíveis e adaptados ao perfil de cada
candidato. Promoverá processos de RVCC, validando
competências adquiridas, a nível escolar e/ou profissional.

167 554,77

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
conhecimento, das aptidões e das competências dos INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO Centros Qualifica
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem E LANIFÍCIOS (MODATEX)
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos FREGUESIA DE BENFICA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO
conhecimento, das aptidões e das competências dos ALEXANDRINO - PÓVOA DE SANTO ADRIÃO, Centros Qualifica
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem ODIVELAS
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

281/698

Centros Qualifica

A atividade do CQ promovido pelo MODATEX enquadra-se
na estratégia nacional de revitalização da educação e
formação de adultos, definida no quadro do Programa
Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.
Tem como principais atribuições o desenvolvimento de
processos de orientação e de processos de RVCC com vista
à obtenção de uma qualificação escolar, profissional ou
dupla certifi
É intuito da JFB ter um papel ativo e interventivo, através
do CQ, oferecendo resposta em função das necessidades
educativas e formativas individuais, contribuindo para um
aumento das qualificações de adultos, assente na
complementaridade entre RVCC e frequência de formação,
bem como potenciar a inserção no mercado de trabalho. O
apoio na informação e orientação adequada aos perfis dos
jovens NEET, é também uma prioridade na intervenção do
CQ.
A operação visa apoiar a atividade do Centro Qualifica
Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino no que
respeita, nomeadamente, à fase de orientação profissional
e ao desenvolvimento de processos de RVCC.

486 880,00

2 954 608,12

1 344 424,80

307 755,16

73 483,32

151 517,39

228 474,07

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5470-FSE000006

LISBOA-07-5470-FSE000007

LISBOA-07-5470-FSE000008

LISBOA-07-5470-FSE000009

LISBOA-07-5470-FSE000010

LISBOA-07-5470-FSE000011

LISBOA-07-5470-FSE000012

LISBOA-07-5470-FSE000013

LISBOA-07-5470-FSE000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos ESCOLA SECUNDÁRIA CACILHAS-TEJO
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

Centros Qualifica

O Centro Qualifica da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo
veio consolidar a propensão para dar resposta, em termos
de qualificação, a uma população vasta e heterogénea.
Pretendemos, numa área geográfica alargada, proporcionar
a elevação de qualificações, abrangendo setores
prioritários, potenciar a integração dos jovens e adultos no
mundo do trabalho e flexibilizar a oferta de formação mais
adequada às necessidades de cada candidato.

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
PARA O SECTOR ALIMENTAR (CFPSA)
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

A atividade do CQ promovido pelo CFPSA enquadra-se na
estratégia nacional de revitalização da educação e
formação de adultos, definida no quadro do Programa
Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.
Tem como principais atribuições o desenvolvimento de
processos de orientação e de RVCC com vista à obtenção
de uma qualificação escolar, profissional ou de dupla
certificação.

207 158,87

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
ENSINO BÁSICO DE AMORA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

O CQ tem como missão estruturar/mobilizar dinâmicas de
ALV, integrando no seu público-alvo jovens NEET e adultos
contribuindo para a redução do défice de qualificação de
ativos, pela orientação dos jovens para formação centrada
na vertente profissional, pela elevação dos níveis de
qualificação/certificação dos adultos e para o desenvolvi/o
de cidadania, solidariedade, espírito empreendedor e
promoção de maior proatividade na definição dos perfis

167 554,77

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do ASSOCIAÇÃO
PARA
FORMAÇÃO
conhecimento, das aptidões e das competências dos PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO Centros Qualifica
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem MONTIJO
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos CEFOSAP
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
Centros Qualifica
conhecimento, das aptidões e das competências dos
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AULA DE COMERCIO-ESTUDOS TECNICOS E
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
PROFISSIONAIS LDA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

282/698

Centros Qualifica

Centros Qualifica

Os Centros Qualifica integram a estrutura dos CEFP, tendo
em vista:
? - disponibilização de respostas de qualificação ajustadas às
necessidades individuais e do mercado de trabalho;
? - otimização de recursos e meios humanos e materiais,
promovendo processos de orientação de jovens e de
adultos, de forma articulada com as demais valências
internas e o desenvolvimento de processos de RVCC
profissionais ou de dupla certificação
O projeto visa apoiar a atividade do Centro Qualifica da
AFPDM, contribuindo, assim, para aumentar a qualificação
de adultos, assente na complementaridade entre o
processo de RVCC e a obrigatoriedade de frequência de
formação, em função dos perfis e das necessidades
individuais dos formandos e às necessidades do mercado
de trabalho. Pretende-se, apoiar os jovens NEET,
procurando redireciona-los para ofertas de educação e
formação qualificantes.
A atividade do Centro Qualifica do CEFOSAP em Lisboa
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da
educação e formação de adultos, definida no Programa
Qualifica e as suas principais atribuições incluem a
prestação de serviços de informação e orientação
conducentes ao encaminhamento adequado dos mesmos
face a expectativas e necessidades e o desenvolvimento de
processos de RVCC escolar -básico ou secundário-, RVCC
profissional ou ambos.
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP Sintra
da rede do IEFP, IP enquadra-se na estratégia nacional de
revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na
complementaridade entre reconhecimento, validação e
certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade de
frequência de formação certificada.
Assegurar a todos adultos, mais desprotegidos, a
oportunidade de qualificação adequada ao seu
perfil/necessidades, conduzindo a um investimento
socialmente reconhecido e com impacto nas mudanças
comportamentais ao nível da valorização da aprendizagem.
Oferece um serviço personalizado, ajustado ao ritmo de
cada um, permitindo que o reconhecimento de
competências
constitua
um
caminho
para
o
reconhecimento social.
O CQ-ECL pretende suprir as necessidades de formação no
Comércio, Informática e Hotelaria-Restauração e assenta na
experiência pedagógica de cerca de 30 anos da ECL. A
proximidade ao mundo empresarial promovida, desde
sempre proporcionará às empresas e seus trabalhadores, a
formação e qualificação apropriadas. Quanto aos jovens
NEET, pretende ser um agente facilitador na obtenção de
qualificação e inserção no mercado de trabalho.

152 454,40

350 833,22

215 438,80

162 149,79

331 091,72

103 644,59

56 948,66
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LISBOA-07-5470-FSE000016

LISBOA-07-5470-FSE000017

LISBOA-07-5470-FSE000018

LISBOA-07-5470-FSE000019

LISBOA-07-5470-FSE000020

LISBOA-07-5470-FSE000021

LISBOA-07-5470-FSE000022

LISBOA-07-5470-FSE000025

LISBOA-07-5470-FSE000026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
JOAQUIM SERRA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
ESCOLA
SECUNDÁRIA
conhecimento, das aptidões e das competências dos
SARAMAGO,MAFRA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO DE
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
ARCOS
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.03

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.03

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.03

10.03

10.03

DE

ESCOLAS

POETA

Centros Qualifica

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA
ELECTRÓNICA,
ENERGIA,
Centros Qualifica
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO

JOSÉ

Centros Qualifica

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas
10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas
10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas
10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

283/698

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
Centros Qualifica
PROFISSIONAL, I.P.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA
METALURGICA
E Centros Qualifica
METALOMECANICA (CENFIM)

CASA PIA DE LISBOA

Centros Qualifica

CITEFORMA - CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DE
Centros Qualifica
ESCRITÓRIO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E NOVAS
TECNOLOGIAS

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Poeta
Joaquim Serra (CQ-PJS) é um dos centros especializados em
qualificação de adultos que assegura a informação, a
orientação e o encaminhamento de candidatos para
modalidades de formação, bem como o reconhecimento,
validação e certificação das competências (RVCC)
adquiridas ao longo da vida, essencialmente nos concelhos
de Montijo e Alcochete.
O Centro Qualifica, nos termos do estabelecido no artigo
12.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro,e
como estrutura que visa assegurar o funcionamento do
Sistema Nacional de Qualificações, o reconhecimento,
validação e certificação de competências (RVCC), conjugado
com a formação profissional,numa tipologia de intervenção
de aprendizagem ao longo da vida.
Orientar/encaminhar
jovens/adultos
p/
formação/qualificação em áreas do setor terciário, dadas as
necessidades do mercado de trabalho local, facilitando a
qualificação/reconversão
prof.
incrementar
a
empregabilidade
de
ativos/desempregados,
reconhecendo/aumentando qualificações com processos
de
RVC
escolar/profissional.
Combater
o
insucesso/abandono escolares promover a integração na
vida
ativa/profissional
de
pessoas
com
deficiência/incapacidad
O impacto da qualificação na empregabilidade; melhorar as
qualificações dos pais como fator potenciador do sucesso
escolar dos filhos; valorizar aprendizagens não formais e
informais em jovens NEET, para a sua integração em
contexto formal de aprendizagem; apoio e informação no
planeamento individual de carreira como contributo para
um projeto de vida realista e genuíno; a aprendizagem ao
longo da vida na prevenção do envelhecimento precoce.
A atividade do CQ promovido pelo CEFP da Amadora da
rede do IEFP, IP enquadra-se na estratégia nacional de
revitalização da educação e formação de adultos.Tem como
principais atribuições;
• Aumentar o nível de qualificação profissional e escolar dos
adultos;
• Melhorar os níveis de empregabilidade da população
ativa;
• Incentivar a aprendizagem ao longo da vida através da
valorização de todas as aprendizagens realizadas.”
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP de
Setúbal da rede do IEFP, IP enquadra-se na estratégia
nacional de revitalização da educação e formação de
adultos, definida no quadro do Programa Qualifica e
assente na complementaridade entre reconhecimento,
validação e certificação de competências (RVCC) e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da
rede do IEFP, IP, enquadra-se na estratégia nacional de
revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na
complementaridade entre RVCC e a obrigatoriedade de
frequência de formação certificada.
Desde 2007 que a Casa Pia de Lisboa I.P., desenvolve
atividades de qualificação de adultos, inicialmente através
do CNO, posteriormente com o CQEP e atualmente com o
Centro Qualifica. Dispõe de um Centro de Recursos para
apoio a pessoas surdas adultas, em parceria com o IEFP, e
de uma vasta oferta formativa para jovens, em diversas
modalidades e áreas de formação.
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo Citeforma
enquadra-se na estratégia de revitalização da educação e
formação de adultos, no âmbito do Programa Qualifica e
assenta na complementaridade entre reconhecimento,
validação e certificação de competências (RVCC) e a
frequência de formação certificada. Tem como principais
atribuições o desenvolvimento de processos de orientação
e de processos de RVCC escolar, profissional e dupla
certificaçã

168 033,50

91 812,55

167 554,77

162 149,79

331 091,72

168 970,10

161 947,11

151 517,38

167 554,77
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5470-FSE000027

LISBOA-07-5470-FSE000028

LISBOA-07-5470-FSE000029

LISBOA-07-5470-FSE000030

LISBOA-07-5470-FSE000031

LISBOA-07-5470-FSE000032

LISBOA-07-5470-FSE000033

LISBOA-07-5470-FSE000034

LISBOA-07-5470-FSE000035

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
ESCOLA
conhecimento, das aptidões e das competências dos
POMBAL
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MOITA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
ALGUEIRÃO
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
ESCOLA SECUNDARIA
conhecimento, das aptidões e das competências dos
BANHEIRA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
ESTORIL
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas
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Resumo | Summary
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP
(indicar o nome Centro) da rede do IEFP, IP enquadra-se na
estratégia nacional de revitalização da educação e
formação de adultos, definida no quadro do Programa
Qualifica e assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências
(RVCC) e a obrigatoriedade de frequência de formação
certificada.
Tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos d
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP de
Lisboa
assenta
na
complementaridade
entre
reconhecimento, validação e certificação de competências
(RVCC) e na obrigatoriedade de frequência de formação
certificada.
Tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos de orientação e de
processos de RVCC com vista à obtenção de uma
qualificação escolar (de nível básico ou secundário),
profissional ou de dupla certificação.
A atividade do Centro Qualifica do CEPRA,enquadra-se na
estratégia nacional de revitalização da educação/formação
de adultos,definida no quadro do Programa Qualifica e
assente
na
complementaridade
entre
reconhecimento,validação e certificação de competências e
frequência de formação.Tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos de orientação e de RVCC
com vista à obtenção de uma qualificação escolar e/ou
profissional.

Escola Secundária com oferta em percursos que permitem
certificação escolar e profissional destinada a jovens e
adultos

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas da Moita
veio dar resposta a uma área geográfica onde as
necessidades da população residente em termos de
qualificação são significativas. Com parte rural e urbana,
elevada taxa de desemprego e uma população heterogénea
com baixos níveis de escolaridade, esta vai beneficiar da
atuação do Centro na minimização dos problemas
detetados e na elevação dos níveis de qualificação dos seus
jovens e adultos.
O Agrupamento situa-se na freguesia de Algueirão-Mem
Martins. Segundo os Censos2011, residem no concelho
377.837pessoas. A freguesia de Algueirão-Mem Martins,
sendo a maior do concelho, é habitada por 66.250
pessoas,das quais, 12.43% têm mais de 65 anos e 18.69%
são crianças ou adolescentes.
Ao nível das habilitações académicas, verifica-se que 69,8%
da população tem
escolaridade inferior ao secundário e 17,2% inferior ao 1º
ciclo.
A atividade do Centro Qualifica do INOVINTER, centro
protocolar da rede do IEFP, IP, enquadra-se na estratégia
nacional de revitalização da educação e formação de
adultos, no quadro do Programa Qualifica, assente na
complementaridade entre reconhecimento, validação e
certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade de
frequência de formação certificada, com vista com vista à
obtenção de uma qualificação escolar e profissional.
A candidatura do CQ ESBB pretende assegurar o
funcionamento deste tendo em vista a comparticipação
dos custos de duas Técnicas de Orientação,
Reconhecimento e Validação de Competências, bem como
a contratação de um formador na área da geriatria. Tal
decorre do estudo prévio realizado em que os habitantes
da área de influência direta do CQ (Moita) onde a maior
parte da população trata de idosos e/ou pretende
aumentar as suas qualificações.
Esta candidatura tem como objetivo principal potenciar a
igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para
todas as faixas etárias, garantindo a atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores. Pretende-se assim promover percursos de
aprendizagem flexíveis, através da formação, orientação
profissional e validação das competências adquiridas, em
função dos perfis e das necessidades individuais dos
formandos.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

205 006,55

331 091,72

167 554,77

167 554,77

167 554,77

100 301,23

84 928,90

100 301,23

95 745,58
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5470-FSE000036

LISBOA-07-5470-FSE000037

LISBOA-07-5470-FSE000038

LISBOA-07-5470-FSE000039

LISBOA-07-5470-FSE000040

LISBOA-07-5470-FSE000041

LISBOA-07-5470-FSE000042

LISBOA-07-5470-FSE000043

LISBOA-07-5470-FSE000044

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MONTE DA
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
LUA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALVALADE,
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
LISBOA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALVES REDOL,
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
VILA FRANCA DE XIRA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
PARA O COMERCIO E AFINS (CECOA)
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
CONSULNEAR
conhecimento, das aptidões e das competências dos
FORMAÇÃO, LDA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Centros Qualifica
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS
Centros Qualifica
conhecimento, das aptidões e das competências dos
MICHEL GIACOMETTI
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
conhecimento, das aptidões e das competências dos INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS Centros Qualifica
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem PUBLICAS DO SUL (CENFIC)
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas
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Resumo | Summary
Visa não só aumentar as qualificações da população do
concelho, mas também garantir
processos de
aprendizagem ao longo da vida e, consequentemente, mais
empregabilidade. Visa também a monitorização do
percurso dos candidatos encaminhados para ofertas de
qualificação, o follow-up e o desenvolvimento de ações de
informação e de divulgação dirigidas a jovens e adultos, a
empresas e outros empregadores, sobre as ofertas de
educação e formação.
Aumentar a qualificação de adultos, assente na
complementaridade entre reconhecimento, validação e
certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade de
frequência de formação, em função dos perfis e das
necessidades individuais dos formandos e que atenda à
diversidade de percursos e às necessidades do mercado de
trabalho.
Apoiar os jovens que não trabalham, não estudam nem se
encontram em formação – designados jovens NEET.
Considerando que se pretende desenvolver o crescimento
sustentável e inclusivo, torna-se fundamental reconhecer a
aprendizagem ao longo da vida e o desenvolvimento de
saber e competências de jovens e adultos como elementos
fundamentais para dar respostas aos contextos sociais,
profissionais e económicos do meio envolvente. O meio
privilegiado para a execução destes objectivos passa pela
profícua actividade do Centro Qualifica.
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CECOA
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da
educação e formação de adultos, definida no quadro do
Programa Qualifica e assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências
(RVCC) e a obrigatoriedade de frequência de formação
certificada. Tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos de orientação e de
processos.
A procura de validação de competências profissionais para
certificação profissional e equivalência escolar é a
modalidade de ensino mais ajustada aos jovens/adultos
que interrompem o seu percurso escolar e formativo no
concelho de Palmela. Propomo-nos atingir as metas
propostas na presente candidatura para colmatar as
necessidades verificadas.
A atividade do CQ promovido pelo CEFP do Seixal, do IEFP,
IP enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da
educação e formação de adultos. Tem como principais
atribuições;
•
Aumentar o nível de qualificação profissional e
escolar dos adultos;
•
Melhorar os níveis de empregabilidade da
população ativa;
•
Incentivar a aprendizagem ao longo da vida através
da valorização das aprendizagens realizadas
O CENTRO QUALIFICA do Agrupamento Michel Giacometti
constituiu-se com o intuito de contribuir para uma
formação de qualidade dos jovens e adultos da sua área
territorial de intervenção, de modo a permitir o acesso a
níveis mais elevados de educação e de qualificação
profissional, assumindo o nível secundário como referencial
de qualificação.
O CQ Caneças tem como entidade promotora o
Agrupamento de Escolas de Caneças.
Cabe ao CQ Caneças encaminhar os adultos (e jovens) para
as ofertas que melhor se adequem ao seu perfil: conclusão
do nível básico, conclusão do nível secundário, realização
de formações modulares ou aprendizagem da língua
portuguesa (Português para falantes de Outras Línguas).
O CQ Caneças desenvolve a sua atividade nas instalações
do próprio e em itirerância.
A atividade do CQ do CENFIC enquadra-se na estratégia
nacional de revitalização da educação e formação de
adultos, definida no quadro do Programa Qualifica e
assente na complementaridade entre reconhecimento,
validação e certificação de competências e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.
Tem como principais atribuições o desenvolvimento de
processos de orientação e de processos de RVCC com vista
à obtenção de uma qualificação

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

100 301,23

71 809,19

69 492,76

130 725,10

128 621,70

336 301,34

103 644,59

322 000,00

167 554,77
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5470-FSE000045

LISBOA-07-5470-FSE000046

LISBOA-07-5470-FSE000047

LISBOA-07-5470-FSE000048

LISBOA-07-5470-FSE000049

LISBOA-07-5470-FSE000050

LISBOA-07-5470-FSE000051

LISBOA-07-5470-FSE000052

LISBOA-07-5470-FSE000053

LISBOA-07-5470-FSE000054

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos ESCOLA SECUNDARIA DE CAMÕES
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

Centros Qualifica

O Centro Qualifica tem como objetivo promover uma
qualificação de adultos e jovens entre os 15 e os 18 anos,
que não se encontram a frequentar modalidades de
educação ou de formação profissional. Situa-se na
freguesia de Arroios, em Lisboa, e a sua influência estendese à zona central da cidade de Lisboa.

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do PARTNER-HOTEL
FORMAÇÃO,
conhecimento, das aptidões e das competências dos CONSULTORIA E PROJECTOS PARA SERVIÇOS Centros Qualifica
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem HOTELEIROS LDA
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

Pretendemos com esta candidatura que o Centro Qualifica
contribua para atingir as metas de qualificação dos recursos
humanos, na Região de Lisboa NUTII - Área Metropolitana
de Lisboa, nos concelhos de atuação de Almada, Barreiro,
Seixal, Sesimbra e Setúbal. Localizado numa zona
estratégica, onde a população ativa tem um défice ao nível
das qualificações escolares e profissionais. As itinerâncias
permitem atingir a população mais carenciadas.

153 192,93

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos MUNICÍPIO DA AMADORA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

O Centro Qualifica Amadora funciona em consórcio com os
AE Dr. Azevedo Neves e Amadora Oeste Primo e a Escola
Profissional Gustave Eiffel, sendo a Câmara Municipal da
Amadora promotora. Desenvolve respostas de qualificação
escolar e profissional para jovens e adultos, privilegiando o
estabelecimento de parcerias com entidades formativas e
com o tecido empresarial, como fonte de criatividade,
inovação e competitividade.

209 443,46

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

A atividade do Centro Qualifica do INOVINTER, centro
protocolar da rede do IEFP, IP, enquadra-se na estratégia
nacional de revitalização da educação e formação de
adultos, no quadro do Programa Qualifica, assente na
complementaridade entre reconhecimento, validação e
certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade de
frequência de formação certificada, com vista com vista à
obtenção de uma qualificação escolar e profissional.

215 427,52

10.03

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas
10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

Centros Qualifica

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
EM TRANSPORTES E LOGISTICA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA
ELECTRÓNICA,
ENERGIA,
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
PARA O SECTOR ALIMENTAR (CFPSA)
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
PARA O COMERCIO E AFINS (CECOA)
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

286/698

CITEFORMA - CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DE
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
ESCRITÓRIO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E NOVAS
TECNOLOGIAS

A nossa ação incidirá sobre: Adultos em risco de exclusão
social, em particular jovens adultos com baixas
qualificações e "séniores" (DLD); Jovens NEET (orientação
vocacional e qualificação e/ou inserção profissional);
Parcerias com empresas (balanço de competências e
motivação dos trabalhadores para reforço das qualificações
e procura de formação).
O Centro Qualifica, nos termos do estabelecido no artigo
12.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro,e
como estrutura que visa assegurar o funcionamento do
Sistema Nacional de Qualificações, o reconhecimento,
validação e certificação de competências (RVCC), conjugado
com a formação profissional,numa tipologia de intervenção
de aprendizagem ao longo da vida.
A atividade do CQ promovido pelo CFPSA enquadra-se na
estratégia nacional de revitalização da educação e
formação de adultos, definida no quadro do Programa
Qualifica e assente na complementaridade entre RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.
Tem como principais atribuições o desenvolvimento de
processos de orientação e de RVCC com vista à obtenção
de uma qualificação escolar, profissional ou de dupla
certificação.
A atividade do Centro Qualifica do CEPRA,enquadra-se na
estratégia nacional de revitalização da educação/formação
de adultos,definida no quadro do Programa Qualifica e
assente
na
complementaridade
entre
reconhecimento,validação e certificação de competências e
frequência de formação.Tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos de orientação e de RVCC
com vista à obtenção de uma qualificação escolar e/ou
profissional.
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo Citeforma
enquadra-se na estratégia de revitalização da educação e
formação de adultos, no âmbito do Programa Qualifica e
assenta na complementaridade entre reconhecimento,
validação e certificação de competências (RVCC) e a
frequência de formação certificada. Tem como principais
atribuições o desenvolvimento de processos de orientação
e de processos de RVCC escolar, profissional e dupla
certificaçã
A atividade do Centro Qualifica do CECOA da rede do IEFP,
IP enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da
educação e formação de adultos, definida no quadro do
Programa Qualifica e assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências
(RVCC) e a obrigatoriedade de frequência de formação
certificada.
Tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos de orientação e de RVCC.

167 554,77

234 653,91

107 826,30

269 284,45

215 427,56

215 427,56

185 767,55
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5470-FSE000055

LISBOA-07-5470-FSE000056

LISBOA-07-5470-FSE000057

LISBOA-07-5470-FSE000058

LISBOA-07-5470-FSE000059

LISBOA-07-5470-FSE000060

LISBOA-07-5470-FSE000061

LISBOA-07-5470-FSE000062

LISBOA-07-5470-FSE000063

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
ESCOLA
conhecimento, das aptidões e das competências dos
POMBAL
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

Escola Secundária com oferta em percursos que permitem
certificação escolar e profissional destinada a jovens e
adultos

208 478,30

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
FREITAS
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

O CQ Arrábida, promovido pelo Agrupamento Lima de
Freitas, propõe-se a melhorar as qualificações da população
da área de abrangência, incidindo na Aprendizagem ao
Longo da Vida. Desenvolverá processos de OLV,
proporcionando orientação profissional e escolar, definindo
percursos formativos flexíveis e adaptados ao perfil de cada
candidato. Promoverá processos de RVCC, validando
competências adquiridas, a nível escolar e/ou profissional.

208 478,30

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
ENSINO BÁSICO DE AMORA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

O CQ tem como missão estruturar/mobilizar dinâmicas de
ALV, integrando no seu público-alvo jovens NEET e adultos
contribuindo para a redução do défice de qualificação de
ativos, pela orientação dos jovens para formação centrada
na vertente profissional, pela elevação dos níveis de
qualificação/certificação dos adultos e para o desenvolvi/o
de cidadania, solidariedade, espírito empreendedor e
promoção de maior proatividade na definição dos perfis

215 427,56

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
conhecimento, das aptidões e das competências dos INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CONFECÇÃO Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem E LANIFÍCIOS (MODATEX)
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
JOAQUIM SERRA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
CONSULNEAR
conhecimento, das aptidões e das competências dos
FORMAÇÃO, LDA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos ESCOLA SECUNDÁRIA CACILHAS-TEJO
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
conhecimento, das aptidões e das competências dos
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

287/698

SECUNDARIA

DE

MARQUES

ESCOLAS

DE

POETA

CONSULTORIA

E

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

A atividade CQ MX enquadra-se na estratégia nacional de
revitalização da educação e formação de adultos e tem
como principais atribuições o desenvolvimento de
processos de orientação e de processos de RVCC com vista
à obtenção de uma qualificação escolar, profissional ou de
dupla certificação com o objetivo de: Aumentar o nível de
qualificação dos adultos;Melhorar os níveis de
empregabilidade dos ativos;Incentivar a aprendizagem ao
longo da vida
O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Poeta
Joaquim Serra (CQ-PJS) é um dos centros especializados em
qualificação de adultos que assegura a informação, a
orientação e o encaminhamento de candidatos para
modalidades de formação, bem como o reconhecimento,
validação e certificação das competências (RVCC)
adquiridas ao longo da vida, essencialmente nos concelhos
de Montijo e Alcochete.
A procura de validações de competências profissionais para
certificação profissional e equivalência escolar é a
modalidade de ensino mais ajustada aos jovens e adultos
que interromperam o seu percurso escolar e formativo no
concelho de Palmela. É nosso objectivo chegar a toda a
população que numa fase mais madura da vida reconhece
que validar as competências que adquiriu ao longo da vida
é uma mais valia pessoal e profissional.
O Centro Qualifica da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo
veio consolidar a propensão para dar resposta, em termos
de qualificação, a uma população vasta e heterogénea.
Pretendemos, numa área geográfica alargada, proporcionar
a elevação de qualificações, abrangendo setores
prioritários; potenciar a integração dos jovens e adultos no
mundo do trabalho e flexibilizar a oferta de formação mais
adequada às necessidades de cada candidato.
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP
(indicar o nome Centro) da rede do IEFP, IP enquadra-se na
estratégia nacional de revitalização da educação e
formação de adultos, definida no quadro do Programa
Qualifica e assente na complementaridade entre
reconhecimento, validação e certificação de competências
(RVCC) e a obrigatoriedade de frequência de formação
certificada.
Tem como principais atribuições o
desenvolvimento de processos d
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP de
Setúbal da rede do IEFP, IP enquadra-se na estratégia
nacional de revitalização da educação e formação de
adultos, definida no quadro do Programa Qualifica e
assente na complementaridade entre reconhecimento,
validação e certificação de competências (RVCC) e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.

215 427,56

269 284,45

215 427,56

215 427,56

269 284,45

420 382,86

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5470-FSE000064

LISBOA-07-5470-FSE000065

LISBOA-07-5470-FSE000066

LISBOA-07-5470-FSE000067

LISBOA-07-5470-FSE000068

LISBOA-07-5470-FSE000069

LISBOA-07-5470-FSE000070

LISBOA-07-5470-FSE000071

LISBOA-07-5470-FSE000072

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos CEFOSAP
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos FREGUESIA DE BENFICA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
METALURGICA
E Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
conhecimento, das aptidões e das competências dos INDUSTRIA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem METALOMECANICA (CENFIM)
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do ASSOCIAÇÃO
PARA
FORMAÇÃO
conhecimento, das aptidões e das competências dos PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem MONTIJO
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do PARTNER-HOTEL
FORMAÇÃO,
conhecimento, das aptidões e das competências dos CONSULTORIA E PROJECTOS PARA SERVIÇOS Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem HOTELEIROS LDA
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas
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Resumo | Summary
A atividade do Centro Qualifica do CEFOSAP em Lisboa
enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da
educação e formação de adultos, definida no Programa
Qualifica e as suas principais atribuições incluem a
prestação de serviços de informação e orientação
conducentes ao encaminhamento adequado dos mesmos
face a expectativas e necessidades e o desenvolvimento de
processos de RVCC escolar -básico ou secundário-, RVCC
profissional ou ambos.
É intuito da JFB ter um papel ativo e interventivo, através
do CQ, oferecendo resposta em função das necessidades
educativas e formativas individuais, contribuindo para um
aumento das qualificações de adultos, assente na
complementaridade entre RVCC e frequência de formação,
bem como potenciar a inserção no mercado de trabalho. O
apoio na informação e orientação adequada aos perfis dos
jovens NEET, é também uma prioridade na intervenção do
CQ.
O CQ Amadora do IEFP,IP enquadra-se na estratégia de
revitalização da EFA, conforme quadro do Programa
Qualifica assente na complementaridade RVCC e
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.Tem
como atribuições desenvolvimento de processos RVCC com
vista à obtenção de qualificação escolar(B/NS)com o
objetivo de:Aumentar o nível de qualificação profissional e
escolar;Melhorar níveis de empregabilidade;Incentivar a
apz ao longo da vid
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CENFIM da
rede do IEFP, IP, enquadra-se na estratégia nacional de
revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na
complementaridade entre RVCC e a obrigatoriedade de
frequência de formação certificada.
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP do
Seixal da rede do IEFP, IP enquadra-se na estratégia
nacional de revitalização da educação e formação de
adultos, definida no quadro do Programa Qualifica e
assente na complementaridade entre reconhecimento,
validação e certificação de competências (RVCC) e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.
Tem como principais atribuições o desenvolvimento de
processos de RVCC.
O projeto visa dar continuidade à atividade do Centro
Qualifica da AFPDM, contribuindo para aumentar a
qualificação de adultos, assente na complementaridade
entre o processo de RVCC e a obrigatoriedade de
frequência de formação, em função dos perfis e das
necessidades individuais dos formandos e às necessidades
do mercado de trabalho. Pretende-se, apoiar os jovens
NEET, procurando redireciona-los para ofertas de educação
e formação qualificantes
O CQ Caneças tem como entidade promotora o
Agrupamento de Escolas de Caneças.
Cabe ao CQ Caneças encaminhar os adultos (e jovens) para
as ofertas que melhor se adeqúem ao seu perfil: conclusão
do nível básico, conclusão do nível secundário, realização
de formações modulares ou aprendizagem da língua
portuguesa (Português para Falantes de Outras Línguas).
O CQ Caneças desenvolve a sua atividade nas suas
instalações e em itinerância.
O Centro Qualifica da SCML, integrado no Centro de
Educação, Formação e Certificação, tem como Missão
apoiar os cidadãos mais desprotegidos e com baixa
qualificação, residentes em Lisboa, procurando interromper
os ciclos de pobreza que os afetam. Numa atuação
individual e personalizada, procura-se a identificação de
oportunidades
de
qualificação
adequadas
ao
perfil/necessidades de cada um, que conduza a um
investimento socialmente reconhecido.
Pretendemos com esta operação contribuir para atingir as
metas propostas de qualificação dos recursos humanos, na
Região de Lisboa NUTII - Área Metropolitana de Lisboa, nos
seus concelhos de atuação de Almada, Barreiro, Seixal,
Sesimbra e Setúbal. Fica localizado numa zona estratégica,
onde a população ativa tem um défice ao nível das
qualificações escolares e profissionais e irá contribuir para a
consecução da estratégia subjacente ao POR Lisbo

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

208 478,30

215 427,56

523 904,99

215 158,28

451 041,16

323 141,33

208 478,30

215 427,56

231 704,31
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5470-FSE000073

LISBOA-07-5470-FSE000074

LISBOA-07-5470-FSE000075

LISBOA-07-5470-FSE000076

LISBOA-07-5470-FSE000077

LISBOA-07-5470-FSE000078

LISBOA-07-5470-FSE000079

LISBOA-07-5470-FSE000080

LISBOA-07-5470-FSE000081

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALVES REDOL,
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
VILA FRANCA DE XIRA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALVALADE,
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
LISBOA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
conhecimento, das aptidões e das competências dos
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
ETPM - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DE
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
MAFRA, S.A.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AULA DE COMERCIO-ESTUDOS TECNICOS E
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
PROFISSIONAIS LDA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
conhecimento, das aptidões e das competências dos
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
ESCOLA
SECUNDÁRIA
conhecimento, das aptidões e das competências dos
SARAMAGO,MAFRA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MONTE DA
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
LUA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MOITA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

289/698

JOSÉ

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

Resumo | Summary
Considerando que se pretende desenvolver o crescimento
sustentável e inclusivo, torna-se fundamental reconhecer a
aprendizagem ao longo da vida e o desenvolvimento do
saber e competências de jovens e adultos como elementos
fundamentais para dar respostas aos contextos sociais,
profissionais e económicos do meio envolvente. O meio
privilegiado para a execução destes objetivos passa pela
profícua atividade do Centro Qualifica.
Aumentar a qualificação de adultos, assente na
complementaridade entre reconhecimento, validação e
certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade de
frequência de formação, em função dos perfis e das
necessidades individuais dos formandos que possibilite a
aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da
vida e que atenda à diversidade de percursos e às
necessidades do mercado de trabalho. Apoiar os jovens
NEET.
A atividade do Centro Qualifica promovido pelo CEFP Sintra
da rede do IEFP, IP enquadra-se na estratégia nacional de
revitalização da educação e formação de adultos, definida
no quadro do Programa Qualifica e assente na
complementaridade entre reconhecimento, validação e
certificação de competências (RVCC) e a obrigatoriedade de
frequência de formação certificada. .
O CQ da ETPM presta um serviço de orientação de jovens e
adultos, veiculando informação sobre ofertas escolares,
profissionais ou de dupla certificação. Visa a melhoria da
qualificação académica da população ativa, do nível de
integração da população no mercado de trabalho, da
qualificação profissional, do interesse pelo saber e da
autoestima, promovendo escolhas que vão ao encontro
dos recursos endógenos da região e à diversidade de
percursos.
O CQ-ECL pretende suprir as necessidades de formação no
Comércio, Informática e Hotelaria-Restauração e assenta na
experiência pedagógica de cerca de 30 anos da ECL. A
proximidade ao mundo empresarial promovida, desde
sempre proporcionará às empresas e seus trabalhadores, a
formação e qualificação apropriadas. Quanto aos jovens
NEET, pretende ser um agente facilitador na obtenção de
qualificação e inserção no mercado de trabalho.
A atividade do CQ promovido pelo CEFP VFX da rede do
IEFP, IP,tem como principais atribuições o desenvolvimento
de processos de orientação e de processos de RVCC com
vista à obtenção de uma qualificação escolar ( básico ou
secundário), profissional ou de dupla certificação
Orientar/encaminhar
jovens/adultos
p/
formação/qualificação em áreas do setor terciário, dadas as
necessidades do mercado de trabalho local, facilitando a
qualificação/reconversão
prof.
incrementar
a
empregabilidade
de
ativos/desempregados,
reconhecendo/aumentando qualificações com processos
de
RVC
escolar/profissional.
Combater
o
insucesso/abandono escolares promover a integração na
vida
ativa/profissional
de
pessoas
com
deficiência/incapacidad
Visa não só aumentar as qualificações da população do
concelho, mas também garantir
processos de
aprendizagem ao longo da vida e, consequentemente, mais
empregabilidade. Visa também a monitorização do
percurso dos candidatos encaminhados para ofertas de
qualificação, o follow-up e o desenvolvimento de ações de
informação e de divulgação dirigidas a jovens e adultos, a
empresas e outros empregadores, sobre as ofertas de
educação e formação.
O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas da Moita
veio dar resposta a uma área geográfica onde as
necessidades da população residente em termos de
qualificação são significativas. Com parte rural e urbana,
elevada taxa de desemprego e uma população heterogénea
com baixos níveis de escolaridade, esta vai beneficiar da
atuação do Centro na minimização dos problemas
detetados e na elevação dos níveis de qualificação dos seus
jovens e adultos.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

208 478,30

215 427,56

425 689,35

215 427,56

215 427,56

419 846,50

184 029,53

208 478,30

208 478,30

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5470-FSE000082

LISBOA-07-5470-FSE000083

LISBOA-07-5470-FSE000084

LISBOA-07-5470-FSE000085

LISBOA-07-5470-FSE000086

LISBOA-07-5470-FSE000087

LISBOA-07-5470-FSE000088

LISBOA-07-5571-FSE000001

LISBOA-07-5571-FSE000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
PROFISSIONAL, I.P.
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

A atividade do CQ promovido pelo L-EFLI da rede do IEFP,
IP enquadra-se na estratégia nacional de revitalização da
educação e formação de adultos, definida no quadro do PQ
e assente na complementaridade entre o RVCC e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.
Tem como principais atribuições o desenvolvimento de
processos de OP e de processos de RVCC, com vista à
obtenção de uma qualificação escolar, profissional ou dupla
qualific

425 689,35

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO DE
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
ARCOS
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

O impacto da qualificação na empregabilidade; melhorar as
qualificações dos pais como fator potenciador do sucesso
escolar dos filhos; valorizar aprendizagens não formais e
informais em jovens NEET, para a sua integração em
contexto formal de aprendizagem; apoio e informação no
planeamento individual de carreira como contributo para
um projeto de vida realista e genuíno; a aprendizagem ao
longo da vida na prevenção do envelhecimento precoce.

208 478,30

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos CASA PIA DE LISBOA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
conhecimento, das aptidões e das competências dos INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem PUBLICAS DO SUL (CENFIC)
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ADELAIDE
conhecimento, das aptidões e das competências dos
Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica
CABETTE, ODIVELAS
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos MUNICÍPIO DA AMADORA
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas

10.03

10.04

10.04

10.03. Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao
longo da vida para todas as faixas etárias em contextos
formais, não formais e informais, atualização do
conhecimento, das aptidões e das competências dos
trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem
flexíveis, inclusive através da orientação profissional e da
validação das competências adquiridas
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

290/698

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

Desde 2007 que a Casa Pia de Lisboa I.P., desenvolve
atividades de qualificação de adultos, inicialmente através
do CNO, posteriormente com o CQEP e atualmente com o
Centro Qualifica. Tem disponível um Centro de Recursos
para apoio a pessoas surdas adultas, em parceria com o
IEFP. Dispõe de uma vasta oferta formativa para jovens, em
diversas modalidades e áreas de formação.
A atividade do CQ do CENFIC enquadra-se na estratégia
nacional de revitalização da educação e formação de
adultos, definida no quadro do Programa Qualifica e
assente na complementaridade entre reconhecimento,
validação e certificação de competências e a
obrigatoriedade de frequência de formação certificada.
Tem como principais atribuições o desenvolvimento de
processos de orientação e de processos de RVCC com vista
à obtenção de uma qualificação
O CQ pretende: 1)Articular a ligação entre
Educação/Formação/Trabalho 2) Integrar os formandos
RVCC escolar em percursos formativos que potenciem a
empregabilidade 3) Promover o funcionamento do CQ
numa lógica de rede,criando uma interface de recolha e
divulgação de informações relevantes para a qualificação e
empregabilidade de jovens e adultos; 4) Estabelecer
parcerias entre vários intervenientes, do domínio público e
privado.
O Centro Qualifica Amadora funciona em consórcio com as
Esc. Sec. Dr. Azevedo Neves e Seomara da Costa Primo e a
Esc. Profissional Gustave Eiffel, sendo o Município o
promotor. Aposta numa intervenção ao longo da vida,
procurando fazer a ponte entre os mundos da educação,
formação e o mercado de trabalho. Através de uma rede
estruturada de parcerias capacitamos o indivíduo a
aumentar a sua qualificação, considerando o seu plano de
carreira.

208 478,30

215 427,56

215 427,56

215 427,56

O Cento Qualifica pretende a melhoria da igualdade de
acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as
faixas etárias.

215 427,00

ASSOCIAÇÃO
PARA
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO Cursos Profissionais - LISBOA
MONTIJO

A operação presente nesta candidatura consiste na criação
de quatro turmas de ensino profissional (nível 4 do
QNQ/QEQ) que procuram ir ao encontro das necessidades
locais, regionais e nacionais no que respeita à qualificação e
empregabilidade de jovens, uma vez que as ofertas de
educação e formação a que a EPM se propõe desenvolver
foram selecionadas de acordo com as Saídas Profissionais
Prioritárias identificadas na oferta de Dupla Certificação

340 708,88

FORMAR 2000 FORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO E IMAGEM LDA

A EPCI- Escola de Comunicação e Imagem foi pioneira no
ensino profissional desde em Portugal,leccionando os
cursos profissionais objecto da presente candidatura
(turmas de 1º ano do ciclo de formação 20015/18) que têm
em comum, serem nível 4 CNQ. e pertencerem à área da
Comunicação, embora em diferentes vertentes da mesma:
Téc. de Comunicação- Marketing, Relações Públicas e
Publicidade;Téc de Audiovisuais;Téc de Multimédia

319 019,06

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMÕES

Aprendizagem ao longo da vida - Centros Qualifica

EM

Cursos Profissionais - LISBOA

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5571-FSE000003

LISBOA-07-5571-FSE000004

LISBOA-07-5571-FSE000005

LISBOA-07-5571-FSE000006

LISBOA-07-5571-FSE000007

LISBOA-07-5571-FSE000008

LISBOA-07-5571-FSE000009

LISBOA-07-5571-FSE000010

LISBOA-07-5571-FSE000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

10.04

10.04

10.04

10.04

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

10.04

Prioridade de Investimento | Investment Priority
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

291/698

Resumo | Summary

Cursos Profissionais - LISBOA

Procuramos um sistema baseado em princípios.
Garantimos aos alunos um ensino de excelência.
Promovemos a dignidade humana, a autoestima.
Valorizamos a integridade, a ética, o respeito pela
diferença, a liberdade individual, a cidadania, a política de
proximidade e a responsabilidade social. Motivamos os
alunos; envolvemos os pais; estimulamos as interações
com parceiros e a empregabilidade, cumprindo a Visão,
Missão e Valores da escola.

328 330,00

COOPTÉCNICA
GUSTAVE
EIFFEL,
COOPERATIVA DE ENSINO E FORMAÇÃO Cursos Profissionais - LISBOA
TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

O projeto visa a formação de profissionais qualificados para
a intervenção fundamentada no mercado de trabalho, fator
essencial para a sua integração profissional e dotando o
tecido empresarial de um capital humano apto a enfrentar
os desafios atuais. Este é o contributo da EPGE que ao
longo dos anos tem desenvolvido um modelo próprio de
educação / formação, assente na criação de condições que
permitam o cumprimento do potencial de cada jovem.

334 190,13

AEMAR - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E
Cursos Profissionais - LISBOA
ENSINO PARA O MAR

A oferta formativa do Instituto de Tecnologias Náuticas
tem por base não só a procura por parte de alunos, pais e
respetivos Encarregados de Educação, mas também das
empresas dos diversos setores, bem como os indicadores
existentes e divulgados pela tutela, relativamente às áreas
profissionais que apresentam maiores carências, em
termos de mão-de-obra qualificada.

307 585,56

ESCOLA
TECNICA
DE
IMAGEM
COMUNICAÇÃO APLICADA LDA

A EPI é uma escola de abrangência regional, especializada
nas áreas da imagem, comunicação, som, produção e
artística, assente na utilização das novas tecnologias e um
índice de criatividade muito elevado. A oferta formativa
apresentada neste projeto integra-se nos objetivos da EIRL
de Lisboa, nomeadamente na vertente dos meios criativos
e indústrias culturais, promovendo a qualificação dos
jovens para a realização de conteúdos inovadores.

613 058,62

ENSIPROF - ENSINO
PROFISSIONAL LDA

E

FORMAÇÃO

E

10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Cursos Profissionais - LISBOA

Cursos Profissionais - LISBOA

FORPRO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos Profissionais - LISBOA

O objectivo da Escola Digital e desta candidatura consiste
no desenvolvimento de um projecto educativo e formativo,
nomeadamente de ensino, formação e integração
profissional de recursos humanos na área das Tecnologias
de Informação e Comunicação, tendo como missão social o
ensino, a formação e a valorização dos recursos humanos
Portugueses, incrementando pela sua envolvência a
capacidade e competitividade da Sociedade de Informação
Nacional.

Promoção da empregabilidade dos jovens nas áreas das
TICE; Equilíbrio entre a oferta e a procura de competências
e qualificações dos jovens; acesso inclusivo ao Ensino e
Formação Profissional

439 408,85

501 547,91

PROFORAL - ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL Cursos Profissionais - LISBOA
DE ALMADA

Formação inicial de jovens desempregados à procura de
primeiro emprego.

426 559,39

CONVERGENCIA
ASSOCIADOS LDA

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPHTL surgiu para colmatar a escassez de recursos
humanos qualificados. Apostamos numa oferta formativa
que responda às necessidades do tecido empresarial,
cuidadosamente definida em conjunto com todos os
stakeholders. Candidatamo-nos a 6 cursos profissionais e
dispomos de todas as condições técnicas e pedagógicas,
laboratórios e equipamentos, e uma equipa pedagógica
comprometida com o nosso projeto educativo.

652 339,79

Cursos Profissionais - LISBOA

A Escola Profissional de Setúbal, propriedade da Fundação
Escola Profissional de Setúbal, foi criada no ano de 1990, ao
abrigo do contrato-programa assinado entre o Ministério
da Educação e a Câmara Municipal de Setúbal.
A Escola funciona num edifício projetado pelo arq. Manuel
Salgado com excelentes condições e desenvolve um
projeto educativo que fomenta um vasto leque de
atividades nos domínios da formação inicial e da
qualificação de adultos

417 461,20

FUNDAÇÃO
SETÚBAL

ESCOLA

-

FORMADORES

PROFISSIONAL

DE
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5571-FSE000012

LISBOA-07-5571-FSE000013

LISBOA-07-5571-FSE000014

LISBOA-07-5571-FSE000015

LISBOA-07-5571-FSE000016

LISBOA-07-5571-FSE000017

LISBOA-07-5571-FSE000018

LISBOA-07-5571-FSE000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

07

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

50,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Prioridade de Investimento | Investment Priority
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais - LISBOA

MAGENSINUS - EMPRESA PROMOTORA DE
Cursos Profissionais - LISBOA
SERVIÇOS DE ENSINO, S.A.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA
METALURGICA
E Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
METALOMECANICA (CENFIM)

10.04

10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
PARA O SECTOR ALIMENTAR (CFPSA)
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

10.04

10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
PROFISSIONAL, I.P.
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

10.04

10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

292/698

CITEFORMA - CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DE
Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
ESCRITÓRIO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E NOVAS
TECNOLOGIAS

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA
ELECTRÓNICA,
ENERGIA,
Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)

Resumo | Summary

A região de Lisboa é apontada pelas principais consultoras
económico-financeiras como a cidade europeia que mais
crescerá em todas as vertentes do Turismo nos próximos
anos.O curso de Turismo em geral e o curso de Restauração
em particular, enquadram-se neste objectivo. Em relação
ao curso misto de Animador Sociocultural e de Multimédia
ambos se integram indirectamente nos objectivos acima
expostos.
A Magestil há 26 anos ao serviço da educação tem sido
reconhecida pela atribuição de prémios quer a nível
nacional quer internacional. Nos Cursos Profissionais
propõe uma abordagem inovadora à educação, apostando
na qualificação profissional e na ligação ao tecido
empresarial, contribuindo para o sucesso na
empregabilidade. No âmbito do seu plano de
desenvolvimento europeu tem contribuído para a
internacionalização dos seus alunos e professores
Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos
pós-secundários, não superiores, que conferem uma
qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional de
qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º
88/2006, de 23 de maio.
Os CET visam responder às necessidades das empresas e às
exigências colocadas por um mercado de trabalho em
permanente mudança e acentuado desenvolvimento
científico e tecnológico.
Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos
pós-secundários, não superiores, que conferem uma
qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional de
qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º
88/2006, de 23 de maio.
Os CET visam responder às necessidades das empresas e às
exigências colocadas por um mercado de trabalho em
permanente mudança e acentuado desenvolvimento
científico e tecnológico.

A ainda elevada taxa de desemprego verificada no público
jovem a nível nacional e de modo particular na região de
Lisboa e Vale do Tejo leva-nos a estruturar uma oferta
formativa que vá, por um lado, ao encontro das
necessidades das empresas, e, por outro lado, vá também
ao encontro da qualificação pós-secundária dos jovens.
Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos
pós-secundários, não superiores, que conferem uma
qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional de
qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º
88/2006, de 23 de maio.
Os CET visam responder às necessidades das empresas e às
exigências colocadas por um mercado de trabalho em
permanente mudança e acentuado desenvolvimento
científico e tecnológico.

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos
pós-secundários, não superiores, que conferem uma
qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional de
qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º
88/2006, de 23 de maio.
Os CET visam responder às necessidades das empresas e às
exigências colocadas por um mercado de trabalho em
permanente mudança e acentuado desenvolvimento
científico e tecnológico.
Os cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos
pós-secundários não superiores, que conferem uma
qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional de
qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º
88/2006, de 23 de maio.
Os CET visam responder às necessidades das empresas e às
exigências colocadas por um mercado de trabalho em
permanente mudança e acentuado desenvolvimento
científico e tecnológico.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

517 775,20

781 738,43

339 596,94

101 616,56

1 474 639,49

351 013,17

920 858,67

61 700,40

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5571-FSE000023

LISBOA-07-5571-FSE000024

LISBOA-07-5571-FSE000025

LISBOA-07-5571-FSE000026

LISBOA-07-5571-FSE000027

LISBOA-07-5571-FSE000028

LISBOA-07-5571-FSE000029

LISBOA-07-5571-FSE000030

LISBOA-07-5571-FSE000031

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

10.04

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

10.04

10.04

10.04

Prioridade de Investimento | Investment Priority
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

293/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Nome da Operação | Operation Name

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

MAGENSINUS - EMPRESA PROMOTORA DE
Cursos Profissionais - LISBOA
SERVIÇOS DE ENSINO, S.A.

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE
Cursos Profissionais - LISBOA
JESUS CARAÇA

FUNDAÇÃO
SETÚBAL

ESCOLA

PROFISSIONAL

DE

Cursos Profissionais - LISBOA

Resumo | Summary

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais
necessidades do sector do Turismo, Hotelaria e
Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:
- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014
- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais
necessidades do sector do Turismo, Hotelaria e
Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:
- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014
- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%
A Magestil há 27 anos ao serviço da educação tem sido
reconhecida pela atribuição de prémios quer a nível
nacional quer internacional. Nos Cursos Profissionais
propõe uma abordagem inovadora à educação, apostando
na qualificação profissional e na ligação ao tecido
empresarial, contribuindo para o sucesso na
empregabilidade. No âmbito do seu plano de
desenvolvimento europeu tem contribuído para a
internacionalização dos seus alunos e professores.
O projeto visa proporcionar aos jovens um percurso escolar
com um currículo em que as diversas componentes de
formação (Sociocultural, Científica e Técnica) se
desenvolvem de forma articulada em contexto escolar e de
empresa, usando metodologias e estratégias de ensino
ajustadas às suas expectativas e necessidades, garantindolhes uma formação sólida que lhes abra caminho para o
prosseguimento de estudos e/ou a integração no mercado
de trabalho.
A Escola Profissional de Setúbal, propriedade da Fundação
Escola Profissional de Setúbal, foi criada no ano de 1990, ao
abrigo do contrato-programa assinado entre o Ministério
da Educação e a Câmara Municipal de Setúbal.
A Escola funciona num edifício projetado pelo arq. Manuel
Salgado com excelentes condições e desenvolve um
projeto educativo que fomenta um vasto leque de
atividades nos domínios da formação inicial e da
qualificação de adultos

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

697 441,46

1 400 848,03

1 239 110,68

883 285,38

767 559,89

COOPTÉCNICA
GUSTAVE
EIFFEL,
COOPERATIVA DE ENSINO E FORMAÇÃO Cursos Profissionais - LISBOA
TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

O projeto visa a formação de profissionais qualificados para
a intervenção fundamentada no mercado de trabalho, fator
essencial para a sua integração profissional e dotando o
tecido empresarial de um capital humano apto a enfrentar
os desafios atuais. Este é o contributo da EPGE que ao
longo dos anos tem desenvolvido um modelo próprio de
educação / formação, assente na criação de condições que
permitam o cumprimento do potencial de cada jovem.

660 921,04

COOPTÉCNICA
GUSTAVE
EIFFEL,
COOPERATIVA DE ENSINO E FORMAÇÃO Cursos Profissionais - LISBOA
TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

O projeto visa a formação de profissionais qualificados para
a intervenção fundamentada no mercado de trabalho, fator
essencial para a sua integração profissional e dotando o
tecido empresarial de um capital humano apto a enfrentar
os desafios atuais. Este é o contributo da EPGE que ao
longo dos anos tem desenvolvido um modelo próprio de
educação / formação, assente na criação de condições que
permitam o cumprimento do potencial de cada jovem.

1 039 546,45

FORMAR 2000 FORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO E IMAGEM LDA

Cursos Profissionais - LISBOA

A Escola de Comunicação e Imagem foi pioneira no ensino
profissional desde 1989 em Portugal,com um projeto
educativo já consolidado e uma estratégia pedagógica de
futuro. Leccionamos os cursos profissionais objecto da
presente candidatura para o prosseguimento do
financiamento do ciclo de formação 15/18. Os cursos são
de nível 4 CNQ e da área da Comunicação - Téc.Com.Marketing,Relações Públicas e Publicidade;Téc de
Audiovisuais;Téc de Multimédi

644 518,98

Cursos Profissionais - LISBOA

A Escola de Comunicação e Imagem foi pioneira no ensino
profissional desde 1989 em Portugal,com um projeto
educativo já consolidado e uma estratégia pedagógica de
futuro. Leccionamos os cursos profissionais objecto da
presente candidatura para o ciclo de formação 2016/2018.
Os cursos são de nível 4 CNQ e da área da Comunicação Téc.Com.-Marketing,Relações Públicas e Publicidade;Téc de
Audiovisuais;Téc de Multimédia.

966 452,22

FORMAR 2000 FORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO E IMAGEM LDA

EM

EM
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5571-FSE000032

LISBOA-07-5571-FSE000033

LISBOA-07-5571-FSE000034

LISBOA-07-5571-FSE000035

LISBOA-07-5571-FSE000036

LISBOA-07-5571-FSE000037

LISBOA-07-5571-FSE000038

LISBOA-07-5571-FSE000039

LISBOA-07-5571-FSE000040

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

10.04

10.04

10.04

10.04

10.04

10.04

Prioridade de Investimento | Investment Priority
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
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Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

PROFORAL - ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL Cursos Profissionais - LISBOA
DE ALMADA

Formação Inicial de jovens desempregados à procura do
primeiro emprego

655 078,66

ASSOCIAÇÃO
PARA
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO Cursos Profissionais - LISBOA
MONTIJO

A operação presente nesta candidatura consiste na
manutenção de quatro turmas de ensino profissional (nível
4 do QNQ/QEQ) que iniciaram no ano lectivo de
2015/2016.

783 527,84

ESCOLA
TECNICA
DE
IMAGEM
COMUNICAÇÃO APLICADA LDA

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPI é uma escola de abrangência regional, especializada
nas áreas da imagem, comunicação, som, produção e
artística, assente na utilização das novas tecnologias e um
índice de criatividade muito elevado. A oferta formativa
apresentada neste projeto integra-se nos objetivos da EIRL
de Lisboa, nomeadamente na vertente dos meios criativos
e indústrias culturais, promovendo a qualificação dos
jovens para a realização de conteúdos inovadores.

1 279 271,44

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPI é uma escola de abrangência regional, especializada
nas áreas da imagem, comunicação, som, produção e
artística, assente na utilização das novas tecnologias e um
índice de criatividade muito elevado. A oferta formativa
apresentada neste projeto integra-se nos objetivos da EIRL
de Lisboa, nomeadamente na vertente dos meios criativos
e indústrias culturais, promovendo a qualificação dos
jovens para a realização de conteúdos inovadores.

2 151 080,40

AEMAR - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E
Cursos Profissionais - LISBOA
ENSINO PARA O MAR

A oferta formativa do Instituto de Tecnologias Náuticas
tem por base não só a procura por parte de alunos, pais e
respetivos Encarregados de Educação, mas também das
empresas dos diversos setores, bem como os indicadores
existentes e divulgados pela tutela, relativamente às áreas
profissionais que apresentam maiores carências, em
termos de mão-de-obra qualificada

476 964,88

PROFORAL - ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL Cursos Profissionais - LISBOA
DE ALMADA

Formação Inicial de jovens desempregados à procura do
primeiro emprego

1 006 092,06

FORPRO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos Profissionais - LISBOA

Promoção da empregabilidade do jovens nas áreas da tICE;
Equilíbrio entre a oferta e a procura de competências e
qualificações dos jovens; Acesso inclusivo ao Ensino e
Formação Profissional

1 631 608,48

Cursos Profissionais - LISBOA

Promoção da empregabilidade dos jovens nas áreas das
TICE; Equilíbrio entre a oferta e a procura de competências
e qualificações dos jovens; acesso inclusivo ao Ensino e
Formação Profissional.

988 396,14

ASSOCIAÇÃO
PARA
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO Cursos Profissionais - LISBOA
MONTIJO

A operação presente nesta candidatura consiste na criação
de quatro turmas de ensino profissional (nível 4 do
QNQ/QEQ) que procuram ir ao encontro das necessidades
locais, regionais e nacionais no que respeita à qualificação e
empregabilidade de jovens, uma vez que as ofertas de
educação e formação a que a EPM se propõe desenvolver
foram selecionadas de acordo com as Saídas Profissionais
Prioritárias identificadas na oferta de Dupla Certificação

1 216 894,08

ESCOLA
TECNICA
DE
IMAGEM
COMUNICAÇÃO APLICADA LDA

FORPRO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

E

E
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5571-FSE000041

LISBOA-07-5571-FSE000042

LISBOA-07-5571-FSE000043

LISBOA-07-5571-FSE000044

LISBOA-07-5571-FSE000045

LISBOA-07-5571-FSE000046

LISBOA-07-5571-FSE000047

LISBOA-07-5571-FSE000048

LISBOA-07-5571-FSE000049

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

10.04

Prioridade de Investimento | Investment Priority
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

295/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

ENSIPROF - ENSINO
PROFISSIONAL LDA

E

FORMAÇÃO

ENSIPROF - ENSINO
PROFISSIONAL LDA

E

FORMAÇÃO

FUNDAÇÃO
SETÚBAL

ESCOLA

CONVERGENCIA
ASSOCIADOS LDA

CONVERGENCIA
ASSOCIADOS LDA

PROFISSIONAL

-

-

DE

FORMADORES

FORMADORES

Nome da Operação | Operation Name

Cursos Profissionais - LISBOA

Cursos Profissionais - LISBOA

Cursos Profissionais - LISBOA

Resumo | Summary
Apostamos na inovação, na construção de uma escola de
valores. Queremos iniciar o projeto de vida dos alunos.
Promovemos a dignidade humana, a autoestima.
Valorizamos a integridade, a ética, o respeito pela
diferença, a liberdade individual, a cidadania, a política de
proximidade e a responsabilidade social. Motivamos os
alunos; envolvemos os pais; estimulamos as interações
com parceiros e a empregabilidade, cumprindo a Visão,
Missão e Valores.
Apostamos na inovação, na construção de uma escola de
valores. Queremos iniciar o projeto de vida dos alunos.
Promovemos a dignidade humana, a autoestima.
Valorizamos a integridade, a ética, o respeito pela
diferença, a liberdade individual, a cidadania, a política de
proximidade e a responsabilidade social. Motivamos os
alunos; envolvemos os pais; estimulamos as interações
com parceiros e a empregabilidade, cumprindo a Visão,
Missão e Valores.
A Escola Profissional de Setúbal, propriedade da Fundação
Escola Profissional de Setúbal, foi criada no ano de 1990, ao
abrigo do contrato-programa assinado entre o Ministério
da Educação e a Câmara Municipal de Setúbal.
A Escola funciona num edifício projetado pelo arq. Manuel
Salgado com excelentes condições e desenvolve um
projeto educativo que fomenta um vasto leque de
atividades nos domínios da formação inicial e da
qualificação de adultos

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

999 748,61

668 417,69

1 257 524,73

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPHTL surgiu para colmatar a escassez de recursos
humanos qualificados. Apostamos numa oferta formativa
que responda às necessidades do tecido empresarial,
cuidadosamente definida em conjunto com todos os
nossos stakeholders. A EPHTL dispõe de todas as condições
técnicas e pedagógicas, laboratórios e equipamentos, e
uma equipa pedagógica comprometida com o projeto
educativo.

1 061 285,27

Cursos Profissionais - LISBOA

A EPHTL surgiu para colmatar a escassez de recursos
humanos qualificados. Apostamos numa oferta formativa
que responda às necessidades do tecido empresarial,
cuidadosamente definida em conjunto com todos os
nossos stakeholders. A EPHTL dispõe de todas as condições
técnicas e pedagógicas, laboratórios e equipamentos, e
uma equipa pedagógica comprometida com o projeto
educativo.

1 576 911,80

EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA

Cursos Profissionais - LISBOA

EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA

Cursos Profissionais - LISBOA

O objectivo da Escola Digital e desta candidatura consiste
no desenvolvimento de um projecto educativo e formativo,
nomeadamente de ensino, formação e integração
profissional de recursos humanos na área das Tecnologias
de Informação e Comunicação, tendo como missão social o
ensino, a formação e a valorização dos recursos humanos
Portugueses, incrementando pela sua envolvência a
capacidade e competitividade da Sociedade de Informação
Nacional.
O objectivo da Escola Digital e da presente candidatura é o
desenvolvimento de um projecto educativo e formativo,
nomeadamente de ensino, formação e integração
profissional de recursos humanos na área das Tecnologias
de Informação e Comunicação, tendo como missão social o
ensino, a formação e a valorização dos recursos humanos
Portugueses, incrementando pela sua envolvência a
capacidade e competitividade da Sociedade de Informação
Nacional.

1 295 469,51

890 307,15

Cursos Profissionais - LISBOA

A região de Lisboa é apontada pelas principais consultoras
económico-financeiras como a cidade europeia que mais
crescerá em todas as vertentes do Turismo nos próximos
anos.O curso de Turismo em geral e o curso de Restauração
em particular, enquadram-se neste objectivo. Em relação
ao curso de Multimédia o mesmo se integra indirectamente
nos objectivos acima expostos.

1 669 793,04

AEMAR - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E
Cursos Profissionais - LISBOA
ENSINO PARA O MAR

A oferta formativa do Instituto de Tecnologias Náuticas
tem por base não só a procura por parte de alunos, pais e
respetivos Encarregados de Educação, mas também das
empresas dos diversos setores, bem como os indicadores
existentes e divulgados pela tutela, relativamente às áreas
profissionais que apresentam maiores carências, em
termos de mão-de-obra qualificada.

682 199,97

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5571-FSE000050

LISBOA-07-5571-FSE000051

LISBOA-07-5571-FSE000052

LISBOA-07-5571-FSE000053

LISBOA-07-5571-FSE000054

LISBOA-07-5571-FSE000055

LISBOA-07-5571-FSE000056

LISBOA-07-5571-FSE000057

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

10.04

10.04

10.04

10.04

Prioridade de Investimento | Investment Priority
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

ETPM - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DE
Cursos Profissionais - LISBOA
MAFRA, S.A.

A ETPM privilegia a relação de abertura ao meio através de
parcerias com empresas e instituições nacionais e
internacionais. Atende à inovação científica e tecnológica,
ao empreendedorismo, ao avanço em todos os campos do
saber e à cidadania globalizante, em diversas parcerias
nomeadamente, com a ACISM (Associação Empresarial de
Mafra), Município de Mafra, CSCR da Ericeira. A nível
Regional salientam-se as parcerias com o IPAM ,ISEL e o
IADE.

1 416 302,24

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA

A região de Lisboa é apontada pelas principais consultoras
económico-financeiras como a cidade europeia que mais
crescerá em todas as vertentes do Turismo nos próximos
anos.O curso de Turismo em geral e o curso de Restauração
em particular, enquadram-se neste objectivo. Em relação
ao curso de Multimédia o mesmo se integra indirectamente
nos objectivos acima expostos.

1 114 971,24

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Cursos Profissionais - LISBOA

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

10.04

10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

10.04

10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
PROFISSIONAL, I.P.
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.04

10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

296/698

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

CITEFORMA - CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DE
Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
ESCRITÓRIO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E NOVAS
TECNOLOGIAS

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDÚSTRIA
ELECTRÓNICA,
ENERGIA,
Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA
INDUSTRIA
METALURGICA
E Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
METALOMECANICA (CENFIM)

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais
necessidades do sector do Turismo, Hotelaria e
Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:
- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014
- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais
necessidades do sector do Turismo, Hotelaria e
Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:
- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014
- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%
Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos
pós-secundários, não superiores, que conferem uma
qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional de
qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º
88/2006, de 23 de maio.
Os CET visam responder às necessidades das empresas e às
exigências colocadas por um mercado de trabalho em
permanente mudança e acentuado desenvolvimento
científico e tecnológico.

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos
pós-secundários, não superiores, que conferem uma
qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional de
qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º
88/2006, de 23 de maio.
Os CET visam responder às necessidades das empresas e às
exigências colocadas por um mercado de trabalho em
permanente mudança e acentuado desenvolvimento
científico e tecnológico.
Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos
pós-secundários, não superiores, que conferem uma
qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional de
qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º
88/2006, de 23 de maio.
Os CET visam responder às necessidades das empresas e às
exigências colocadas por um mercado de trabalho em
permanente mudança e acentuado desenvolvimento
científico e tecnológico.
Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos
pós-secundários, não superiores, que conferem uma
qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional de
qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º
88/2006, de 23 de maio.
Os CET visam responder às necessidades das empresas e às
exigências colocadas por um mercado de trabalho em
permanente mudança e acentuado desenvolvimento
científico e tecnológico.

495 169,94

438 902,04

303 265,18

1 899 584,83

296 198,55

315 217,02

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5571-FSE000058

LISBOA-07-5571-FSE000059

LISBOA-07-5571-FSE000060

LISBOA-07-5571-FSE000061

LISBOA-07-5673FEDER-000001

LISBOA-07-5673FEDER-000002

LISBOA-07-5673FEDER-000003

LISBOA-07-5673FEDER-000004

LISBOA-07-5673FEDER-000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

07

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

10.04

10.04

10.04

10.04

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
PARA O SECTOR ALIMENTAR (CFPSA)
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem
10.04. Melhoria da pertinência do ensino e da formação
ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a
transição da educação para o trabalho e reforço dos
sistemas de ensino e formação profissionais e da sua
qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no
trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de
aprendizagem

ETPM - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DE
Cursos Profissionais
MAFRA, S.A.

2 025 815,37

ESCOLA
TECNICA
DE
IMAGEM
COMUNICAÇÃO APLICADA LDA

A EPI é uma escola de abrangência regional, especializada
nas áreas da imagem, comunicação, som, produção e
artística, assente na utilização das novas tecnologias e um
índice de criatividade muito elevado. A oferta formativa
apresentada neste projeto integra-se nos objetivos da EIRL
de Lisboa, nomeadamente na vertente dos meios criativos
e indústrias culturais, promovendo a qualificação dos
jovens para a realização de conteúdos inovadores.

2 166 175,44

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE MAFRA
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

297/698

197 863,06

ETPM privilegia a relação de abertura ao meio através de
parcerias com empresas e instituições nacionais e
internacionais. Atende à inovação científica e tecnológica,
ao empreendedorismo, ao avanço em todos os campos do
saber e à cidadania globalizante, em diversas parcerias
nomeadamente, com a ACISM (Associação Empresarial de
Mafra), Município de Mafra, CSCR da Ericeira. A nível
Regional salientam-se as parcerias com o IPAM ,ISEL e o
IADE.

10.05

10.05

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos
pós-secundários, não superiores, que conferem uma
qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional de
qualificações, e são regulados pelo Decreto-Lei n.º
88/2006, de 23 de maio.
Os CET visam responder às necessidades das empresas e às
exigências colocadas por um mercado de trabalho em
permanente mudança e acentuado desenvolvimento
científico e tecnológico.

1 135 899,55

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

50,00

50,00

Resumo | Summary

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais
necessidades do sector do Turismo, Hotelaria e
Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando-se:
- Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos no
ano lectivo de 2013/ 2014
- Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Nome da Operação | Operation Name

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

E

Cursos Profissionais

A intervenção dotará a escola do nº de salas de 1º CEB igual
ao nº de turmas permitindo acabar com os regimes duplos
e criar condições para a instalação de recursos educativos
complementares (instalação de um CRE). A construção do
Ampliação da escola EB1/JI n.º2, Alhos Vedros
refeitório
e
de
um
espaço
polivalente
de
refeições/atividades, comum ao pré-escolar e ao 1.º ciclo,
permite o fornecimento de refeições a todos os alunos
interessados e a sua utilização em atividades
complementares.
A operação candidata visa ampliar a cobertura da rede
pública de educação pré-escolar e ensino básico do 1º ciclo
na freguesia de Vialonga e melhorar as condições de
desempenho, construindo um equipamento que garanta
Reconstrução e Ampliação da EB1 N.º2 e Jardim de
uma cobertura de horário a tempo inteiro, dotando-o das
Infância de Vialonga
necessárias infraestruturas, equipando-o e criando espaços
polivalentes para o desenvolvimento de atividades físicas e
desportivas, serviço de biblioteca e refeitório.
A realização do objeto desta candidatura permitirá resolver
os problemas da elevada degradação de dois
estabelecimentos de ensino básico e pré-escolar do
Concelho do Barreiro, através da reabilitação/ampliação da
Escola EB1 nº 3 do Barreiro (c/ integração da EB1 n.º4 Escola Eb1 n.º3 do Barreiro e desativação da Escola n.º4 do
do Barreiro) - Ampliação
Barreiro.
O investimento incide na execução das obras e
apetrechamento da escola e inclui as ações de publicidade
e divulgação essenciais para o envolvimento da população.
A EB da Venda do Pinheiro encontra-se na sua lotação
máxima (28 turmas), e por falta de mais capacidade,
encaminha anualmente 2-3 turmas para um colégio privado
(em contrato de associação).
Ampliação da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclo da Venda A preconizada ampliação do edifício (construção de mais 13
do Pinheiro
salas de aula) permitirá receber todos os alunos da sua área
de influência e também, procedendo à alteração de
tipologia da escola, dar resposta à procura de Cursos
Profissionais.

Escola EB1/JI dos Fidalguinhos

A realização do objeto desta candidatura permitirá
assegurar o funcionamento das turmas em regime normal e
a prática de atividades de enriquecimento curricular
através da ampliação da escola. O investimento incide na
execução das obras e apetrechamento da escola e inclui as
ações de publicidade e divulgação essenciais para o
envolvimento da população.

659 999,97

2 148 289,14

1 665 266,81

617 250,07

292 192,07
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000006

LISBOA-07-5673FEDER-000007

LISBOA-07-5673FEDER-000008

LISBOA-07-5673FEDER-000009

LISBOA-07-5673FEDER-000010

LISBOA-07-5673FEDER-000011

LISBOA-07-5673FEDER-000012

LISBOA-07-5673FEDER-000013

LISBOA-07-5673FEDER-000014

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

LISBOA-07-5673FEDER-000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000016

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

10.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Nome da Operação | Operation Name

Remodelação/ampliação do edifício escolar de acordo com
a legislação em vigor, incluindo a remoção de fibrocimento,
Escola Básica do Alto da Eira - reabilitação do edificio
a melhoria do conforto térmico e a redução de emissão de
gases com efeitos estufa.

752 286,09

Ampliação e Requalificação da EB Aires

Com uma taxa de ocupação no 1.º ciclo do ensino básico de
126,4 (bastante superior à da freguesia de Palmela, de
108,6), a ampliação da EB de Aires é uma operação
prioritária para o município. A construção de 4 novas salas
e dos respetivos espaços complementares permitirá o
funcionamento da escola a tempo inteiro para todas as
turmas. Proceder-se-á ainda a uma intervenção na cozinha
para que este espaço obedeça às disposições legais em
vigor.

427 821,47

Requalificação Parque Escolar - 1º fase

Considerando a realidade do Parque Escolar concelhio
torna-se imprescindível a realização de intervenções a nível
de reabilitação das infraestruturas, através da substituição
de coberturas em fibrocimento, a reparação de infiltrações,
fissuras, pinturas de tetos e paredes, a remodelação de
cozinhas e refeitórios assim como de instalações sanitárias
e a requalificação de espaços exteriores e campos de jogos.

323 784,40

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE MAFRA
formativas

Requalificação da escola Básica 2.º e 3.º Ciclo Prof.
Armando de Lucena (Malveira)

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

Substituição de Coberturas de Fibrocimento com
Amianto por Chapa Lacada com Isolamento Térmico
em 10 Escolas do Ensino Básico e 1 Jardim de Infância

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE PALMELA
formativas

Ampliação e Requalificação da EB Águas de Moura 1

10.05

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE PALMELA
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SETUBAL
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE PALMELA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE PALMELA
formativas

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

50,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE MONTIJO
formativas

298/698

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Reabilitação da Escola EB nº3 Luís de Camões

A intervenção consiste na requalificação e ampliação da
referida Escola, através da construção de mais 8 salas de
aula, para que esta possa ficar, no ano letivo 2017/2018,
com todos os alunos da sua área de influência
(correspondente às freguesias da Azueira, Enxara do Bispo,
Vila Franca do Rosário, Gradil e Malveira), contabilizando
uma capacidade total de 799 alunos (33 turmas).
Abrange 11 escolas. Implica a substituição das coberturas
em chapa de fibrocimento por outra cobertura lacada com
isolamento térmico, montagem de algerozes e tubos de
queda em pvc, ventiladores, elementos de sombreamento
nas fachadas e montagem de coberturas em policarbonato
nos telheiros dos logradouros.
Inserida numa freguesia rural afastada dos principais
centros urbanos, esta operação é prioritária para o
Município de Palmela com vista à qualificação e à
valorização dos espaços da EB de Águas de Moura 1,
otimizando as suas condições físicas e de conforto, bem
como alguns espaços funcionais (p.e., cozinha e refeitório).
Esta operação concorre ainda para a melhoria da eficiência
energética e para a inclusão de pessoas com mobilidade
reduzida.
É uma renovação das instalações, que são antigas e
apresentam um desgaste significativo, apesar da
manutenção efetuada ao longo dos anos, e um aumento da
eficiência energética. A intervenção no exterior irá permitir
um aumento significativo do isolamento térmico do
edifício, a nível da cobertura e da caixilharia. A intervenção
nos sistemas de energia elétrica e solar de aquecimento de
água, reduzirá o consumo de energia elétrica e de gás.

Intervindo sobre o interior e o exterior da EB de Cabanas, a
operação concorre para o aumento da qualidade e do
conforto deste equipamento, permitindo terminar com o
Ampliação e Requalificação da EB de Cabanas
funcionamento em regime duplo. Para tal, é construída
uma sala desportiva/polivalente e a área de refeições,
requalificando-se os demais espaços e áreas existentes,
incluindo salas de aula e de atividades.
A EB de António Matos Fortuna insere-se numa freguesia
com elevada dinâmica populacional, pelo que a operação
proposta visa o aumento do número de salas de aula para o
Ampliação e Requalificação da EB António Matos
1.º ciclo do ensino básico e a requalificação de outras áreas
Fortuna
do equipamento escolar, tendo em conta os paradigmas da
melhoria da eficiência energética e da acessibilidade para
todos.
A Escola Básica n.º8 do Barreiro carece de diversas
intervenções, nomeadamente, a remoção/ substituição das
Escola Básica nº 8 do Barreiro – Remoção da coberturas e telheiros existentes em fibrocimento,
cobertura de fibrocimento
intervenções em fachadas, substituição de vãos, tetos
falsos em cortiça e a criação de espaço de recreio coberto
através da construção de telheiros.
De forma sucinta objetivou-se com este projeto a
valorização do espaço escola, do seu ensino, da melhoria
Escola Básica da Bobadela - reabilitação do edifício da sua salubridade e conforto, da sua implantação, da sua
escolar
arquitetura e do enquadramento do objeto construído
enquanto elemento referenciador de um lugar.

1 200 000,00

550 064,90

535 044,41

186 813,26

389 950,00

865 368,10

184 758,82

474 428,81
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000019

LISBOA-07-5673FEDER-000020

LISBOA-07-5673FEDER-000021

LISBOA-07-5673FEDER-000022

LISBOA-07-5673FEDER-000023

LISBOA-07-5673FEDER-000024

LISBOA-07-5673FEDER-000025

LISBOA-07-5673FEDER-000026

LISBOA-07-5673FEDER-000027

LISBOA-07-5673FEDER-000028

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE MAFRA
formativas

Requalificação do Jardim de Infância e da Escola
Básica do 1.º ciclo do Sobral da Abelheira

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

Ampliação da EB1/JI da Quinta de Santo António

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ODIVELAS
formativas

Remodelação e ampliação da Escola dos Castanheiros
em Caneças

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

Ampliação e Requalificação da EB1/JI da Aldeia de
Paio Pires

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Escola Básica da Quinta da Alegria - Reabilitação do
edifício escolar e logradouro

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
formativas

Operação de Reabilitação e Ampliação da E.B.1/J.I. da
Restauração

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Remoção da cobertura em fibrocimento e colocação de
Reabilitação do Parque Escolar Municipal - Remoção
nova cobertura por painéis sandwich da Escola Básica do
de Fibrocimento - Escola Básica do Zambujal
Zambujal.

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

Prioridade de Investimento | Investment Priority

299/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
Requalificação da atual Escola Básica do Sobral da
Abelheira, disponibilizando num único edifício: 2 salas de
aula para o 1.º ciclo (capacidade 52 alunos); 1 sala de
atividades para a educação pré-escolar (capacidade 25
crianças); sala polivalente/sala de estudo; cozinha e
refeitório (com mobiliário adaptado às duas faixas etárias);
e outras valências (secretaria/ receção, arrumos,
instalações sanitárias e recreios coberto e descoberto).
Inclui a construção de 4 salas de 1º ciclo e 2 salas de préescolar, apoios, sala polivalente informal, sala para
professores e respetivo apoio sanitário, Gabinete de
Trabalho, Sala de Apoio Educativo, Biblioteca, Arrumos,
Área técnica e Guarita. Visa responder às necessidades
previstas na Carta Educativa, no âmbito do reordenamento
e redimensionamento da rede pública do parque escolar do
Concelho, para 195 alunos 1º ciclo e 61 do pré-escolar.
O Projeto visa a requalificação/remodelação e ampliação
do edificado da Escola B.dos Castanheiros, Caneças, com
remoção dos pavilhões pré-fabricados que a integram, e a
criação de uma Escola B.Integrada, com valências de préescolar, 1º, 2º e 3º ciclos, e outros espaços
complementares de apoio ao ensino (laboratórios, salas de
informática), refeitório, centro de recursos e biblioteca, e
instalações cobertas para a prática da educação física.
Ampliação e requalificação da EB Aldeia Paio Pires, com
construção de Portaria e JI, concentrando no mesmo
espaço físico do terreno duas valências educativas em
regime de partilha do espaço exterior que, por sua vez, será
intervencionado globalmente, visando dar resposta às
necessidades básicas de funcionamento, para 200 alunos
do 1º ciclo do ensino básico e 75 alunos da educação préescolar.
A presente operação é composta pelas componentes
projeto e obra, sendo que estas se dividem em edifício e
logradouro. A obra do edifício visa a remodelação do
espaço escolar. A obra do logradouro visa Integrar o
edifício escolar, a biblioteca e espaços exteriores, tornando
a escola como uma unidade e Incorporar várias atividades
que proporcionam convívio, desporto, lazer e
aprendizagem.
A operação corresponde à criação de 3 salas de aula, 1 sala
de apoio do 1º ciclo da E.B.1/J.I. da Restauração e
requalificação do espaço exterior para recreio. Com esta
execução fica garantida, na Escola da Restauração, a oferta
educativa em regime normal, com as condições físicas
previstas pelo sistema educativo, permitindo, ainda, a
colocação de mais 22 alunos no ano letivo seguinte ao
termino da intervenção.

O presente investimento de Reestruturação e Ampliação da
Escola Básica do Laranjeiro nº 1, integra-se no programa de
requalificação das infraestruturas do ensino pré-escolar,
Reestruturação e Ampliação da EB Laranjeiro nº1
básico e secundário. Pretende-se realizar obras de
beneficiação nos dois edifícios escolares e espaços
exteriores de forma a relocalizar, beneficiar e qualificar
espaços comuns a todos os seus utilizadores.
A intervenção agora proposta preconiza a remoção dos
telheiros e coberturas de fibrocimento e a respetiva
substituição, bem como a requalificação do logradouro da
Requalificação das infraestruturas da educação da EB
Escola, o que proporcionará a criação de espaços
da Moita
diferenciados e funcionais, adequados à prática de
atividades de carácter curricular no domínio das expressões
ou de atividades lúdicas complementares.
A intervenção agora proposta preconiza a remoção das
telhas de fibrocimento dos telheiros e coberturas dos
edifícios
e
sua
substituição
por
isolamento
térmico/acústico em painel rígido de lã de rocha, além da
Requalificação das infraestruturas da educação da EB
requalificação do logradouro da escola, o que
n.º 5 da Baixa da Banheira
proporcionará a criação de espaços diferenciados e
funcionais, adequados à prática de atividades de carácter
curricular no domínio das expressões ou de atividades
lúdicas complementares.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

267 082,50

1 230 118,02

1 797 000,00

1 204 981,90

585 805,94

415 006,11

31 784,45

376 101,00

161 046,60

119 945,90

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000029

LISBOA-07-5673FEDER-000030

LISBOA-07-5673FEDER-000031

LISBOA-07-5673FEDER-000032

LISBOA-07-5673FEDER-000033

LISBOA-07-5673FEDER-000034

LISBOA-07-5673FEDER-000035

LISBOA-07-5673FEDER-000036

LISBOA-07-5673FEDER-000037

LISBOA-07-5673FEDER-000038

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

10.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA AMADORA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA AMADORA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA AMADORA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA AMADORA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SETUBAL
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

300/698

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A intervenção proposta preconiza para além da
substituição da cobertura em fibrocimento, a requalificação
Requalificação das infraestruturas da educação da EB do logradouro da Escola, o que proporcionará a criação de
n.º 1 do Vale da Amoreira
espaços diferenciados e funcionais, adequados à prática de
atividades de carácter curricular no domínio das expressões
ou de atividades lúdicas complementares.
Execução de empreitada de requalificação das actuais
instalações da Escola Básica do 2,º e 3.º Ciclo, Miguel Torga
que implica, basicamente, intervenção ao nível das
coberturas (incluindo a remoção e substituição de
Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo, Miguel Torga
coberturas revestidas a chapa de fibrocimento),
impermeabilizações, serralharias, pinturas e apoio de
construção (cf. consta nos documentos “Condições
Técnicas” e “Orçamento” adicionados ao formulário de
candidatura).
Execução de empreitada de requalificação das actuais
instalações da Escola Básica do 2,º e 3.º Ciclo, Roque
Gameiro que implica, basicamente, intervenção ao nível
das coberturas (incluindo a remoção e substituição de
Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo, Roque Gameiro
coberturas revestidas a chapa de fibrocimento),
impermeabilizações, serralharias, pinturas e apoio de
construção (cf. consta nos documentos “Condições
Técnicas” e “Orçamento” adicionados ao formulário de
candidatura).
Execução de empreitada de requalificação das actuais
instalações da Escola Básica do 2,º e 3.º Ciclo, Sophia de
Mello Breyner Andresen, com intervenção ao nível das
coberturas (incluindo a remoção e substituição de
Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo, Sophia de Mello
coberturas revestidas a chapa de fibrocimento), de
Breyner Andresen
impermeabilizações, serralharias, pinturas e de apoio de
construção (cf. consta nos documentos “Condições
Técnicas” e “Orçamento” adicionados ao formulário de
candidatura).
Execução de empreitada de requalificação das actuais
instalações da Escola Secundária Mães D'Água, com
intervenção ao nível das coberturas (incluindo a remoção e
substituição de coberturas revestidas a chapa de
Escola Secundária Mães D'Água
fibrocimento), de impermeabilizações, serralharias e de
apoio de construção (cf. consta nos documentos
“Condições Técnicas” e “Orçamento” adicionados ao
formulário de candidatura).
O presente investimento de requalificação da EB D.
António da Costa integra-se no programa de requalificação
das infraestruturas do ensino pré-escolar, básico e
Reestruturação e Ampliação da EB D. António da
secundário. Pretende-se realizar obras para integração de
Costa
1º ciclo e educação pré-escolar através da abertura de salas
de 1º ciclo e jardim-de-infância em espaços/salas
atualmente desocupados.

Escola Básica Quinta dos Frades

Incremento da capacidade de acolhimento da Escola Básica
Quinta dos Frades através da construção de quatro novas
salas do 1º ciclo do ensino básico.

A operação candidata visa ampliar a cobertura da rede
pública de ensino básico do 1º ciclo na freguesia de
Vialonga e melhorar as condições de desempenho,
construindo um equipamento que garanta uma cobertura
Reabilitação e Ampliação da EB1 N.º1 de Vialonga
de horário a tempo inteiro, dotando-o das necessárias
infraestruturas, equipando-o e
criando espaços
polivalentes para o desenvolvimento de atividades físicas e
desportivas, serviço de biblioteca e refeitório.
Considerando a realidade do Parque Escolar concelhio
torna-se imprescindível a realização de intervenções a nível
de reabilitação das infraestruturas, a reparação de
Requalificação do Parque Escolar - 2ª Fase
infiltrações, fissuras, pinturas de tetos e paredes, a
remodelação de cozinhas e refeitórios assim como de
instalações sanitárias e a requalificação de espaços
exteriores e campos de jogos.
Pretende-se realizar obras de beneficiação no edifício e
espaços exteriores e aumentar os espaços existentes
comuns a todos os seus utilizadores, tais como cozinha,
refeitório, biblioteca, sala multiusos, instalações sanitárias,
Reestruturação e Ampliação da EB Maria Rosa Colaço
arrecadações e requalificação do logradouro melhorando
significativamente as condições de funcionamento e
atratividade deste estabelecimento de ensino.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

228 151,59

391 179,60

606 894,60

609 503,20

294 269,36

140 825,74

437 897,31

324 188,60

554 630,39

1 055 041,57

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000039

LISBOA-07-5673FEDER-000040

LISBOA-07-5673FEDER-000041

LISBOA-07-5673FEDER-000042

LISBOA-07-5673FEDER-000043

LISBOA-07-5673FEDER-000044

LISBOA-07-5673FEDER-000045

LISBOA-07-5673FEDER-000046

LISBOA-07-5673FEDER-000047

LISBOA-07-5673FEDER-000049

LISBOA-07-5673FEDER-000050

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

10.05

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE CASCAIS
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Requalificação da Escola Básica do Arneiro

A futura escola será composta por 4 salas de aula de 1º
ciclo, a apetrechar com equipamento informático e
mobiliário, duas salas de pré-escolar; um refeitório e
cozinha de confecção; biblioteca; ginásio polivalente,
balneários e wcs em número adequado à população escolar
prevista. Os espaços exteriores incluem campo de jogos,
espaços cobertos, zonas relvadas, com equipamentos
distintos para as duas faixas etárias (infantil e 1º ciclo).

795 413,50

Escola Básica Dom Luís da Cunha

A concretização das obras de beneficiação geral e de
arranjos exteriores da Escola Básica Dom Luís da Cunha
terá como consequência direta e imediata o incremento
das condições de escolarização da população utente do
equipamento, sendo igualmente de salientar a melhoria
das condições de trabalho para docentes, assistentes
operacionais e responsáveis pelo serviço de refeições, que
se traduzirá numa maior atratividade da frequência desta
escola.

1 327 487,19

Escola Básica Coruchéus

A presente intervenção tem como principal objetivo a
significativa melhoria de condições de funcionamento
deste equipamento, que sofre uma profunda requalificação
ao nível dos seus espaços, quer interiores como do espaço
exterior, traduzindo-se num incremento da qualidade dos
serviços prestados ao nível do ensino.

806 725,00

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Escola Básica Bairro de São Miguel

A concretização das obras de beneficiação geral e de
arranjos exteriores da Escola Básica Bairro de São Miguel
terá como consequência direta e imediata o incremento
das condições de escolarização da população utente do
equipamento.

1 808 224,79

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

A intervenção agora proposta preconiza a remoção das
telhas de fibrocimento dos telheiros e coberturas dos
edifícios bem como requalificação do logradouro da escola,
Requalificação das infraestruturas da educação da EB o que proporcionará a criação de espaços diferenciados e
n.º 2 da Moita
funcionais, adequados à prática de atividades de carácter
curricular no domínio das expressões ou de atividades
lúdicas complementares, bem como promover a melhoria
das acessibilidades e das condições de segurança.

203 029,41

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE MONTIJO
formativas

Recuperação do edifício principal da escola, requalificação e
ampliação do edifício do refeitório, aumento da eficiência
Recuperação do Edifício da EB n.º 2 Joaquim de
energética e requalificação do espaço exterior, com
Almeida e Ampliação do Refeitório
reformulação das acessibilidades e execução de um sistema
de drenagem adequado.

215 988,83

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Remodelação e ampliação do edifício mais antigo da escola,
substituição da cobertura e revestimento total do exterior
do edifício. Esta ampliação visa a criação de salas para
Escola Básica da Portela – Remodelação e Ampliação instalação de uma turma de JI e sala de ensino estruturado
do Bloco do Jardim de Infância
a funcionar em condições provisórias.Adequação das
condições sd salubridade e conforto e aos regulamentos
específicos em vigor.

1 103 460,73

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE CASCAIS
formativas

Requalificação da Escola Básica de Santo António

A escola existente carece de uma requalificação e
adequação às exigências programáticas determinadas para
as novas áreas edificadas que correspondem a uma
ampliação para alargar a resposta do pré-escolar e
requalificação do existente (1º ciclo). A futura escola será
composta por 4 salas de aula de 1º ciclo, a apetrechar com
equipamento informático e mobiliário, 2 salas de préescolar, adequado à população escolar prevista.

1 002 100,00

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Escola Básica de Bucelas - adaptação de salas para Adaptação do edificio da escola Básica de Bucelas para
integração de jardim de Infância
integração das salas de Jardim de Infancia.

46 424,64

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Escola Básica Lisboa N.º 36

Atendendo às condições de degradação em que se
encontram as instalações desta escola, a intervenção de
beneficiação geral e arranjos exteriores prevista tem como
principal objetivo a significativa melhoria de condições de
funcionamento deste equipamento, que sofre uma
profunda remodelação ao nível dos seus espaços, quer
interiores como do espaço exterior, traduzindo-se num
incremento da qualidade dos serviços prestados ao nível do
ensino.

1 058 000,00

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

A Requalificação de Escolas – Escola Básica Vila Verde,
Requalificação de Escolas – Escola Básica Vila Verde, Escola Básica S. João das Lampas, Escola Básica Várzea de
Escola Básica S. João das Lampas, Escola Básica Sintra e Escola Básica de Ouressa – LOTE 2 é uma operação
Várzea de Sintra e Escola Básica de Ouressa – LOTE 2 prevista no PACTO/AML, financiado pela Prioridade de
Investimento 10.5 (10a), no âmbito do Eixo Prioritário 7.

807 278,71

301/698

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000051

LISBOA-07-5673FEDER-000052

LISBOA-07-5673FEDER-000053

LISBOA-07-5673FEDER-000054

LISBOA-07-5673FEDER-000055

LISBOA-07-5673FEDER-000057

LISBOA-07-5673FEDER-000058

LISBOA-07-5673FEDER-000059

LISBOA-07-5673FEDER-000060

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-07-5673FEDER-000061

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-07-5673FEDER-000062

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-07-5673FEDER-000063

LISBOA-07-5673FEDER-000064

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SETUBAL
formativas

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A Requalificação destas Escolas é uma operação prevista no
PACTO/AML, financiado pela Prioridade de Investimento
Requalificação de Escolas - EB Massamá 2; EB Serra
10.5 (10a) , no âmbito do Eixo Prioritário 7 – Investir na
das Minas 1; EB Casal da Barota e EB Rio de Mouro 1 educação, na formação e na formação profissional para a
LOTE 3
aquisição de competências e na aprendizagem ao longo da
vida.
Com a operação candidata pretende-se proceder à
requalificação e ampliação das actuais instalações da Escola
do Valbom, com o objectivo de constituição de um Centro
Reabilitação e Ampliação da E.B.1 n.º 2 de Alcochete Escolar que, de um modo integrado, venha a acolher as
(Escola do Valbom)
valências de ensino básico (1º ciclo) e educação préescolar, contribuindo para o desenvolvimento e reforço da
rede municipal de infraestruturas educativas para o ensino
escolar.
Considerando a realidade do Parque Escolar concelhio
torna-se imprescindível a realização de intervenções a nível
de reabilitação das infraestruturas, a reparação de
Requalificação do Parque Escolar - 3ª Fase
infiltrações, fissuras, pinturas de tetos e paredes, a
remodelação de cozinhas e refeitórios assim como de
instalações sanitárias, espaços exteriores e remoção de
fibrocimento.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

884 961,15

1 195 420,99

898 169,70

EB Sophia de Mello Breyner

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a
ponte com os recursos que existem para as crianças, para a
comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa
vivência escolar.

103 313,84

EB Sá de Miranda

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a
ponte com os recursos que existem para as crianças, para a
comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa
vivência escolar.

87 882,84

EB Jorge Mineiro

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a
ponte com os recursos que existem para as crianças, para a
comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa
vivência escolar.

46 073,96

EB Conde de Oeiras

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a
ponte com os recursos que existem para as crianças, para a
comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa
vivência escolar.

30 420,00

EB António Rebelo de Andrade

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a
ponte com os recursos que existem para as crianças, para a
comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa
vivência escolar.

227 461,67

EB Alto de Algés

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a
ponte com os recursos que existem para as crianças, para a
comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa
vivência escolar.

66 781,77

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a
ponte com os recursos que existem para as crianças, para a
comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa
vivência escolar.

77 108,00

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

EB Visconde de Leceia

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SETUBAL
formativas

Pretende-se com o presente projeto remodelar a cozinha
Requalificação do Parque Escolar - 4ª Fase - EB nº4 de da Escola Básica nº4 de Setúbal, de modo a criar melhores
Setúbal
condições para a confeção de alimentos do ponto de vista
higiénico e funcional.

46 469,85

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

EB Beça Múrias

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a
ponte com os recursos que existem para as crianças, para a
comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa
vivência escolar.

36 264,61

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

A empreitada tem por objecto a requalificação de cozinha e
espaços complementares a levar a cabo na Escolas Básica
Requalificação de Escolas - EBJI Casal de Cambra 2; EB EB CASAL DE CAMBRA 2, com o objectivo de a dotar com as
Quinta da Fidalga; EB Eduardo Luna de Carvalho e EB melhores Práticas Internacionais Recomendadas e dos
Ribeiro de Carvalho - LOTE 4
Princípios Gerais de Higiene Alimentar, bem como do
Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo
e Orientação para a sua aplicação “HACCP”.

1 286 424,75

10.05

10.05

302/698
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000065

LISBOA-07-5673FEDER-000066

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

LISBOA-07-5673FEDER-000067

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000068

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000069

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000070

LISBOA-07-5673FEDER-000071

LISBOA-07-5673FEDER-000072

LISBOA-07-5673FEDER-000073

LISBOA-07-5673FEDER-000074

LISBOA-07-5673FEDER-000075

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

50,00

50,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

10.05

10.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

A empreitada tem por objecto a execução de um conjunto
Requalificação de Escolas - EB Mário da Cunha Brito;
articulado de intervenções com vista à elevação da
EB Pendão; EB Abrunheira e EB Dr António Torrado classificação
energética
dos
edifícios
escolares
LOTE 1
pertencentes à Escola Básica em processo de candidatura.

518 739,29

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SESIMBRA
formativas

Ampliação das infraestruturas de ensino na Quinta do
Conde com salas de aulas para o pré-escolar e o 1.º ciclo,
suprindo a carência na qualificação dos equipamentos
Ampliação das infraestruturas do Ensino Pré-Escolar e escolares e de apoio educativo com a valorização de
Básico na Quinta do Conde | EB 2 Quinta do Conde medidas de sustentabilidade ambiental e de eficiência
energética, integrando as novas tecnologias e gerindo o
espaço partilhado com a comunidade local, valorizando a
missão da Escola.

1 237 353,73

A escola tem que constituir uma plataforma que faça a
ponte com os recursos que existem para as crianças, para a
comunidade, para as pessoas contribuindo para a
concretização de projetos educativos e para uma boa
vivência escolar.

471 774,12

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

Escola Básica Narcisa Pereira

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

Requalificação das Infraestruturas Educativas da EB A intervenção de requalificação visa a eliminação das
n.º 1 da Baixa da Banheira
coberturas de fibrocimento.

176 032,49

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Escola Básica Nº3 de Unhos - Remoção de
Substituição da cobertura em chapa de fibrocimento.
Fibrocimento

423 927,44

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE CASCAIS
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE MAFRA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

303/698

Estas intervenções, visam de forma integrada a
recuperação das escolas já existentes e em pleno
funcionamento, e têm como objectivos dotar os diversos
equipamentos de qualidade estética e funcional adequado
Intervenção Integrada de Requalificação de Espaços
a uma aprendizagem de qualidade, integradora e moderna;
Escolares do JI e 1º Ciclo em Cascais
criar espaços de educação não formal, e de apoio social,
que propiciem a utilização, quer nos tempos lectivos e pós
lectivos pelos alunos.
A concretização das obras de beneficiação geral e de
arranjos exteriores da Escola Básica Luíza Neto Jorge terá
como consequência direta e imediata o incremento das
condições de escolarização da população utente do
Escola Básica Luíza Neto Jorge
equipamento, sendo igualmente de salientar a melhoria
das condições de trabalho para docentes, assistentes
operacionais e responsáveis pelo serviço de refeições, que
se traduzirá numa maior atratividade da frequência desta
escola.
Em resumo, a presente intervenção contemplará:
• no pavilhão 1, remodelação de 8 salas de aula já
existentes;
Ampliação e Requalificação da Escola Básica António • no pavilhão 2, remodelação de 9 salas de aula já
Bento Franco – Ericeira
existentes, construção de 5 novas salas de aula e 2
laboratórios;
• no pavilhão 3, remodelação de 7 salas de aula já
existentes e construção de 2 novas salas de aula.
Reabilitação de edifício escolar com mais de 70 anos e
construção de novo edifício de apoio, por forma a melhorar
Reabilitação da Escola Álvaro Guerra - Vila Franca de as condições de desempenho do equipamento escolar e
Xira
das suas infraestruturas, nomeadamente maior conforto
térmico, melhores acessos, melhor funcionalidade e novas
valências.
A escola apresenta necessidades de requalificação, que
consistem em trabalhos nos espaços exteriores,
nomeadamente na substituição de equipamentos lúdicos
JI LuisaDucla Soares
diversos; pinturas das fachadas e muros exteriores;
rejuvenescimento do pavimento contínuo amortecedor de
impactos; Instalação de equipamentos de iluminação; e
mobiliário para as salas.

JI Tomás Ribeiro

A intervenção definida para esta escola, vai de encontro às
necessidades identificadas, que se justificam pela
requalificação da escola que se encontra degradada. Pela
sua dimensão, e como estabelecimento do pré-escolar,
tendo em conta a população alvo e as necessidades destas,
importava requalificar e modernizar, bem como melhorar
os espaços físicos, desde o interior de edifício, ao espaço
exterior, proporcionando maior bem-estar e segurança.

578 375,91

737 000,00

619 671,13

592 457,86

81 453,28

157 625,35

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000076

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-07-5673FEDER-000077

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-07-5673FEDER-000078

LISBOA-07-5673FEDER-000079

LISBOA-07-5673FEDER-000080

LISBOA-07-5673FEDER-000081

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-07-5673FEDER-000082

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-07-5673FEDER-000083

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-07-5673FEDER-000085

LISBOA-07-5673FEDER-000086

LISBOA-07-5673FEDER-000087

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

07

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

Nome da Operação | Operation Name

EB Porto Salvo

A operação caracteriza-se pela execução de beneficiações
nas quais constam pinturas interiores, designadamente na
secretaria; jardim-de-infância; bloco de salas de aula e
bloco da biblioteca e ginásio.

146 823,81

EB Santo António de Tercena

A presente operação tem como objetivo reabilitar o espaço
e torná-lo o mais habitável e utilizável, quer por parte dos
alunos como dos professores, através da realização de uma
série de intervenções.

169 166,53

Requalificação da Escola Básica Nº 3 de Agualva

A operação em apreço visa remover as chapas de cobertura
em fibrocimento, tubos de drenagem de águas pluviais,
promover a pintura das fachadas, impermeabilização de
juntas de dilatação, pintura de espaços interiores, e
substituição de iluminação exterior. Visa, ainda a
substituição das caixilharias, tendo como objetivo devolver
as condições de estanquidade dos edifícios, e
principalmente, conferir maior conforto nas salas de aula.

209 079,71

Requalificação da Escola Básica de Lourel

A operação em apreço visa remover as chapas de cobertura
em fibrocimento, tubos de drenagem de águas pluviais,
promover a pintura das fachadas, impermeabilização de
juntas de dilatação, pintura de espaços interiores, e
substituição de iluminação exterior, tendo como objetivo
devolver as condições de estanquidade dos edifícios, e
principalmente, conferir maior conforto nas salas de aula.

275 188,96

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Requalificação da Escola Básica da Portela de Sintra

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Requalificação da Escola Básica Nº1 de São Marcos

50,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

A operação em apreço visa remover as chapas de cobertura
em fibrocimento, tubos de drenagem de águas pluviais, e
ainda promover a pintura das fachadas, impermeabilização
de juntas de dilatação e a pintura de espaços interiores,
tendo como objetivo devolver as condições de
estanquidade dos edifícios, e principalmente, conferir
maior conforto nas salas de aula.
A operação em apreço visa remover as chapas de cobertura
em fibrocimento, tubos de drenagem de águas pluviais,
bem como, promover a
pintura das fachadas, impermeabilização de juntas de
dilatação, pintura de espaços interiores, e substituição de
iluminação exterior, tendo como objetivo
devolver as condições de estanquidade dos edifícios, e
principalmente, conferir maior conforto nas salas de aula.

200 216,24

232 128,11

Esta operação de requalificação inclui a reabilitação do
pavilhão desportivo e a requalificação da cozinha e espaços
complementares a levar a cabo na referida escola, com o
intuito de a dotar com as melhores Práticas Internacionais
Recomendadas.

141 358,14

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Requalificação da Escola Básica 2,3 Rui Grácio

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

A operação em apreço visa conferir maior conforto nas
Requalificação da Escola Básica Nº 2 de Casal de salas de aula através da utilização integrada dos espaços,
Cambra
bem como, a execução integrada de um conjunto de
intervenções.

618 314,63

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

A operação em apreço visa remover as chapas de cobertura
em fibrocimento, tubos de drenagem de águas pluviais,
promover a pintura das fachadas, impermeabilização de
juntas de dilatação, pintura de espaços interiores, e
Requalificação da Escolas Básicas EB1 do Cacém, EB
substituição de iluminação exterior.
das Lopas e EB1 da Rinchoa
Visa, ainda a substituição das caixilharias, tendo como
objetivo devolver as condições de estanquidade dos
edifícios, e principalmente, conferir maior conforto nas
salas de aula.

415 454,42

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Requalificação da Escola Básica do Pego Longo

A presente empreitada, a realizar na EB1 do Pego Longo,
visa a execução integrada de um conjunto de intervenções
com vista à melhoria das condições de estanquidade e
conforto do edifício escolar.

90 887,26

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SETUBAL
formativas

Considerando a realidade do Parque Escolar concelhio
torna-se imprescindível a realização de intervenções a nível
de reabilitação/manutenção do edifício e melhoria do
Requalificação do Parque Escolar - Escola n.º2 de conforto e eficiência energética, reformulação da cozinha,
Setúbal - Santa Maria
mobilidade condicionada e imagem do edifício e
requalificação do espaço de recreio ao nível da
acessibilidade, estrutura verde e espaços de recreio,
desporto e brincadeira infantil.

151 993,38

10.05

304/698

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

LISBOA-07-5673FEDER-000088

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000089

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000090

LISBOA-07-5673FEDER-000091

LISBOA-07-5673FEDER-000092

LISBOA-07-5673FEDER-000093

LISBOA-07-5673FEDER-000094

LISBOA-07-5673FEDER-000095

LISBOA-07-5673FEDER-000096

LISBOA-07-5673FEDER-000097

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
formativas

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE MONTIJO
formativas

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O aumento do número de salas de aula e respetivos
espaços de apoio na escola EB1 do Samouco, bem como a
reabilitação do edifício existente, irá proporcionar
Reabilitação e Ampliação da Escola EB1 do Samouco
instalações mais qualificadas para as atividades de
ensino/aprendizagem e permitir o funcionamento de todas
as turmas em regime letivo normal.
A intervenção a realizar pretende reabilitar, ampliar e
requalificar as atuais instalações da Escola Básica do
Centro Escolar do Afonsoeiro - Ampliação e Afonsoeiro, incrementando a capacidade, o conforto e a
Adaptação da Atual Escola Básica do Afonsoeiro
eficiência energética na utilização deste equipamento
escolar, contribuindo o aumento da capacidade para
viabilizar reorganizações da rede escolar.
A beneficiação geral da Escola Básica Arco-Íris terá como
consequência o incremento das condições de escolarização
da população utente do equipamento, sendo igualmente
de salientar a melhoria das condições de trabalho para
docentes, assistentes operacionais e responsáveis pelo
serviço de refeições, que se traduzirá numa maior
atratividade da frequência desta escola, que fica em
condições de responder a necessidades atuais e futuras.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

637 235,51

751 712,96

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

Remoção de Fibrocimento EB do Barreiro

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

Remoção de Fibrocimento EB nº 9 do Barreiro

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE CASCAIS
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SESIMBRA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

As obras de requalificação são sobre todas as salas de 1.º
ciclo e pré-escolar e dos espaços de utilização comum
existe e de arranjos exteriores, para melhoria de condições
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE Beneficiação Geral Da EB1 N.º 30 E Jardim De Infância de funcionamento do equipamento. A construção de um
formativas
REABILITAÇÃO URBANA EM, S.A.
- Moinhos Do Restelo
novo espaço para Biblioteca/Centro de Recursos traz um
incremento da qualidade dos serviços prestados ao nível do
ensino, beneficiando a população escolar que o frequenta e
com um aumento real da capacidade do estabelecimento

1 120 816,84

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

O jardim-de-infância da Sobreda é um estabelecimento de
ensino com 3 salas de educação pré-escolar, que no
presente ano letivo é frequentado num total de 65 crianças
e que faz parte do Agrupamento de Escolas Elias Garcia.
Este estabelecimento de ensino funciona numa antiga casa
particular atualmente propriedade da Câmara Municipal de
Almada. Propõe-se a sua ampliação e qualificação para
comportar uma lotação de mais 75 crianças.

338 780,18

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

305/698

Requalificação da EB Arco-Íris

Pretende-se dotar o edifício da Escola EB Barreiro com uma
nova cobertura, reconstruindo-a com novos materiais
isentos de amianto, que promovam ao edificado um maior
conforto térmico e melhores condições de estanquidade,
contribuindo deste modo, para o aumento da taxa de
cobertura da requalificação das escolas do ensino básico na
União de Freguesias de Alto Seixalinho, Santo André e
Verderena.
Com esta operação pretende-se dotar o edifício da Escola
nº 9 do Barreiro com uma nova cobertura, reconstruindo-a
com novos materiais que promovam ao edificado, um
maior conforto térmico e melhores condições de
estanquidade, contribuindo deste modo, para o aumento
da taxa de cobertura da requalificação das escolas do
ensino básico na União de Freguesias de Alto Seixalinho,
Santo André e Verderena.

Estas intervenções, visam de forma integrada a
recuperação das escolas já existentes e em pleno
funcionamento, e têm como objectivos dotar os diversos
Intervenção Integrada de Requalificação de Espaços equipamentos de qualidade estética e funcional adequado
Escolares do JI e 1º Ciclo em Cascais - 2019
a uma aprendizagem de qualidade, integradora e moderna;
criar espaços de educação não formal, e de apoio social,
que propiciem a utilização, quer nos tempos lectivos e pós
lectivos pelos alunos.
Qualificação das infraestruturas de ensino no município de
Sesimbra com a ampliação da EB 2.3 Navegador Rodrigues
Soromenho, permitindo assegurar a requalificação da
Ampliação da Escola Básica 2.3 Navegador Rodrigues escola sede de Agrupamento, central no território
Soromenho (Sesimbra)
concelhio, assegurando a qualificação do equipamento, a
implementação de medidas de eficiência energética e a
partilha do espaço com a comunidade, reforçando a missão
da Escola.
A presente candidatura tem como objetivo garantir as boas
condições de funcionamento de três estabelecimentos do
Ensino Básico. Assim, é pretendido garantir a estanquidade
Requalificação das Escolas Básicas EB da Xutaria, EB
dos edifícios, designadamente das fachadas. Para o efeito
Serra das Minas 2 e EB da Tapada das Mercês
está prevista a pintura das fachadas, a reparação das juntas
de dilatação e dos elementos em betão armado das
estruturas dos edifícios.

Ampliação do Jardim de Infância da Sobreda

1 075 236,04

141 980,00

195 648,80

1 070 402,16

351 809,62

484 951,92

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000098

LISBOA-07-5673FEDER-000099

LISBOA-07-5673FEDER-000100

LISBOA-07-5673FEDER-000101

LISBOA-07-5673FEDER-000102

LISBOA-07-5673FEDER-000103

LISBOA-07-5673FEDER-000104

LISBOA-07-5673FEDER-000105

LISBOA-07-5673FEDER-000106

LISBOA-07-5673FEDER-000107

LISBOA-07-5673FEDER-000108

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA AMADORA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Intervenção global de requalificação e modernização da
Escola de Alfornelos garantindo a reposição de condições
de habitabilidade/funcionalidade, redução/eliminação de
Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo de Alfornelos
riscos para o ambiente/saúde (priorizado, na remoção e
substituição da cobertura e do telheiro existente em
fibrocimento) e de eficiência energética.
A EB nº1 de Alhos Vedros, tratando-se de uma construção
que data de 1959, apresenta ainda coberturas cujas telhas
de fibrocimento utilizadas continham mistura de fibras de
Remoção de estruturas com Amianto na EB nº 1 de
amianto. A intervenção proposta preconiza a remoção das
Alhos Vedros
telhas de fibrocimento do telheiro e a respetiva
substituição por um sistema de cobertura em chapa de aço
perfilada trapezoidal.
Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB do
Fogueteiro, no cumprimento das normas de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e
Remoção de Amianto da EB do Fogueteiro
eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 936 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.
Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB do
Casal do Marco, no cumprimento das normas de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e
Remoção de Amianto da EB do Casal do Marco
eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 752,99 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

936 805,52

15 730,00

66 888,25

53 838,79

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB da
Quinta das Inglesinhas, no cumprimento das normas de
recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização
Remoção de Amianto da EB da Quinta das Inglesinhas e eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 540,42 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.

38 640,03

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

Remoção de Amianto da EB D. Nuno Álvares Pereira

Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB D.
Nuno Álvares Pereira, no cumprimento das normas de
recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização
e eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 653 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.

44 345,68

Remoção de Amianto da EB Quinta da Courela

Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB
Quinta Courela, no cumprimento das normas de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e
eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 727,90m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.

52 044,85

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas
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Remoção de Amianto da EB da Quinta da Cabouca

Remoção de Amianto da EB Quinta dos Morgados

Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB da
Quinta da Cabouca, no cumprimento das normas de
recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização
e eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 660,90 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.

Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB
Quinta dos Morgados, no cumprimento das normas de
recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização
e eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 673,30 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.

Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB dos
Foros de Amora, no cumprimento das normas de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e
Remoção de Amianto da EB dos Foros de Amora
eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 506,75 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.
Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento no Jardim
de Infância de Vale de Milhaços, no cumprimento das
normas de recolha, transporte, armazenagem, tratamento,
Remoção de Amianto do Jardim de Infância de Vale valorização e eliminação de resíduos, preconizadas pela lei
de Milhaços
em vigor, e respetiva aplicação de painel em aço
termolacado tipo "sandwich", num total de 168,55 m2,
estando incluída a revisão de todos os dispositivos de
drenagem pluviais.

47 254,35

48 140,95

36 233,34

12 051,33

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

LISBOA-07-5673FEDER-000109

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000110

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000111

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000112

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000113

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000114

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000115

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000116

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000117

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000118

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000119

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000120

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000121

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto
D.Domingos Jardo

2,3 Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
que contêm amianto na escola EB 2,3 D. Domingos Jardo

160 301,51

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto na escola Basica 2,3 Prof. Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Agostinho da Silva
que contêm amianto na escola EB 2,3 Agostinho da Silva

106 508,93

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto na escola Basica 2,3 António Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Sérgio
que contêm amianto na escola EB 2,3 António Sérgio

252 346,27

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto na escola Basica 2,3 D. Pedro IV

Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
que contêm amianto na escola EB 2,3 D. Pedro IV.

38 274,48

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto na Escola Básica 2,3 Padre Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Alberto Neto
que contêm amianto na escola EB 2,3 Padre Alberto Neto

66 633,72

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto na escola Basica 2,3 Prof. Egas Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Moniz
que contêm amianto na escola EB 2,3 Prof. Egas Moniz

92 116,24

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Remoção de Amianto na Escola Basica 2,3 Rainha D.
que contêm amianto na escola EB 2,3 Rainha D. Leonor de
Leonor de Lencastre
Lencastre

118 647,50

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

Remoção de Amianto da EB Infante D. Augusto

Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB
Infante D. Augusto, no cumprimento das normas de
recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização
e eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 829,20 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.

59 287,80

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto na escola Basica 2,3 Alto dos Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Moinhos
que contêm amianto na escola EB 2,3 Alto dos Moinhos

129 062,76

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto na Escola Básica 2,3 Ruy Belo

Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
que contêm amianto na escola EB 2,3 Ruy Belo

97 615,51

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Remoção de Amianto na escola Secundária Leal da
que contêm amianto na escola Escola Secundária Leal da
Câmara
Câmara

135 581,98

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Remoção de Amianto na escola Basica Mestre
que contêm amianto na escola básica Mestre Domingos
Domingos Saraiva
Saraiva

114 325,44

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto na escola secundária Gama Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Barros
que contêm amianto na escola secundária Gama Barros

131 347,38

307/698

na

escola

Basica

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

LISBOA-07-5673FEDER-000122

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000123

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000124

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000125

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000126

LISBOA-07-5673FEDER-000127

LISBOA-07-5673FEDER-000128

LISBOA-07-5673FEDER-000129

LISBOA-07-5673FEDER-000130

LISBOA-07-5673FEDER-000131

LISBOA-07-5673FEDER-000132

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

07

07

07

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto na escola Basica D. Carlos I

Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
que contêm amianto na escola Basica D. Carlos I

113 607,74

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto na escola secundária Stuart Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Carvalhais
que contêm amianto na escola secundária Stuart Carvalhais

230 304,22

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Remoção de Amianto na escola Secundária Miguel Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Torga
que contêm amianto na escola Secundária Miguel Torga

173 776,17

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE SINTRA
formativas

Com esta operação é pretendido a remoção das coberturas
Remoção de Amianto na escola Secundária Matias
que contêm amianto na escola Escola Secundária Matias
Aires
Aires

11 860,52

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

Remoção de Amianto da EB Quinta da Medideira

Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB da
Quinta da Medideira, no cumprimento das normas de
recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização
e eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 931,75 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.

66 620,13

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SETUBAL
formativas

Remoção e substituição da cobertura de fibrocimento, de
Remoção de Amianto na Escola Básica n.º 2 de acordo com a lei n.º 63/2018 de 10 de outubro, que
Setúbal – Santa Maria
estabelece procedimentos e objetivos com vista à remoção
de produtos que contem fibras de amianto.

48 357,30

10.05

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SETUBAL
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

308/698

Remoção e substituição da cobertura de fibrocimento, de
acordo com a lei n.º 63/2018 de 10 de outubro, que
Remoção de Amianto - Escola Básica n.º 12 estabelece procedimentos e objetivos com vista à remoção
Amoreiras
de produtos que contem fibras de amianto.
A EB nº 6 da Baixa da Banheira, cuja construção data de
1999, apresenta ainda coberturas cujas telhas de
fibrocimento utilizadas continham mistura de fibras de
amianto. A intervenção proposta preconiza a remoção das
Remoção de estruturas com Amianto na EB nº 6 da telhas de fibrocimento da cobertura do edifício e do
Baixa da Banheira
telheiro e a respetiva substituição por um sistema de
cobertura em chapa de aço perfilada trapezoidal e por
isolamento térmico/acústico em painel rígido de lã de
rocha.
A EB nº2 do Vale da Amoreira, cuja construção data de
1955, apresenta coberturas cujas telhas de fibrocimento
utilizadas continham mistura de fibras de amianto. A
intervenção proposta preconiza a remoção das telhas de
Remoção de estruturas com Amianto na EB nº 2 do
fibrocimento das coberturas do edifício e do telheiro e a
Vale da Amoreira
respetiva substituição por um sistema de cobertura em
chapa de aço perfilada trapezoidal e por isolamento
térmico/acústico em painel rígido de lã de rocha.
A EB nº2 da Baixa da Banheira, cuja construção data de
1983, apresenta ainda coberturas cujas telhas de
fibrocimento utilizadas continham mistura de fibras de
Remoção de estruturas com Amianto na EB nº 2 da amianto. A intervenção proposta preconiza a remoção das
Baixa da Banheira
telhas de fibrocimento da cobertura do edifício e do
telheiro, com a substituição por um sistema de cobertura
em chapa de aço perfilada trapezoidal e isolamento
térmico/acústico em painel rígido de lã de rocha.
A EB nº7 da Baixa da Banheira, cuja construção data de
1954, apresenta coberturas cujas telhas de fibrocimento
utilizadas continham mistura de fibras de amianto. A
Remoção de estruturas com Amianto na EB nº 7 da intervenção proposta preconiza a remoção das telhas de
Baixa da Banheira
fibrocimento da cobertura do edifício e do telheiro e a
respetiva substituição por um sistema de cobertura em
chapa de aço perfilada trapezoidal e por isolamento
térmico/acústico em painel rígido de lã de rocha.

78 068,56

61 204,00

66 852,50

71 500,00

31 460,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000133

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

LISBOA-07-5673FEDER-000134

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000135

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000136

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000137

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000138

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000139

LISBOA-07-5673FEDER-000140

LISBOA-07-5673FEDER-000141

LISBOA-07-5673FEDER-000142

LISBOA-07-5673FEDER-000143

LISBOA-07-5673FEDER-000144

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB de
Santa Marta de Corroios, no cumprimento das normas de
recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização
Remoção de Amianto da EB de Santa Marta de
e eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
Corroios
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 348,65 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SETUBAL
formativas

Remoção e substituição da cobertura de fibrocimento - A
Remoção de Amianto na Escola Secundária Dom empreitada em apreço pretende proceder à remoção de
Manuel Martins
cobertura em chapas de fibrocimento e colocação de nova
cobertura em painel tipo “Sandwich”.

78 873,35

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SETUBAL
formativas

Remoção de Amianto na EB 2/3 de Aranguez

A empreitada em apreço pretende proceder à remoção de
cobertura em chapas de fibrocimento e colocação de nova
cobertura em painel tipo “Sandwich”.

101 272,40

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SETUBAL
formativas

Remoção de Amianto na EB 2/3 DE Azeitão

A empreitada em apreço pretende proceder à remoção de
cobertura em chapas de fibrocimento e colocação de nova
cobertura em painel tipo “Sandwich”.

10 689,97

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE MONTIJO
formativas

A intervenção a realizar tem como finalidade a substituição
Remoção de Amianto na Escola Básica de Caneira,
das telhas da cobertura do edifício do refeitório da Escola
Montijo
Básica da Caneira, totalizando uma área de 180m2.

12 870,00

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE MONTIJO
formativas

A intervenção a realizar tem como finalidade a substituição
Remoção de Amianto na Escola Básica Rosa dos
das telhas da cobertura do edifício do refeitório da Escola
Ventos, Afonsoeiro, Montijo
Básica Rosa dos Ventos, totalizando uma área de 180m2.

12 870,00

Remoção de Amianto da EB José Afonso

Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB José
Afonso, no cumprimento das normas de recolha,
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e
eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 574,15 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.

41 051,72

Trata-se da remoção das telhas de fibrocimento na EB da
Quinta das Sementes, no cumprimento das normas de
recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização
e eliminação de resíduos, preconizadas pela lei em vigor, e
respetiva aplicação de painel em aço termolacado tipo
"sandwich", num total de 503,70 m2, estando incluída a
revisão de todos os dispositivos de drenagem pluviais.

36 014,55

76 004,50

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

Remoção de Amianto da EB Quinta das Sementes

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Escola Básica da Portela - Loures - Remoção de Trabalhos de substituição da cobertura de amianto num
Fibrocimento
dos pavilhões da escola.

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE PALMELA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE PALMELA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO SEIXAL
formativas

309/698

Com a operação Remoção de Amianto na Escola Básica
Hermenegildo Capelo, Palmela pretende-se intervir na
melhoria das condições de segurança e saúde das escolas
Remoção de Amianto - Escola Básica Hermenegildo
públicas do concelho de Palmela, visando eliminar fatores
Capelo, Palmela
potencialmente prejudiciais para a saúde humana e o
ambiente associados à existência de materiais com amianto
na sua composição
Com a operação Remoção de Amianto na Escola Básica José
Maria dos Santos, Pinhal Novo pretende-se intervir na
melhoria das condições de segurança e saúde das escolas
Remoção de Amianto - Escola Básica José Maria dos
públicas do concelho de Palmela, visando eliminar fatores
Santos, Pinhal Novo
potencialmente prejudiciais para a saúde humana e o
ambiente associados à existência de materiais com amianto
na sua composição
A presente candidatura assenta na remoção e substituição
Escola Básica Bartolomeu Dias, Sacavém, Louresde 728m2 de amianto da cobertura da Escola Básica
Remoção de Amianto
Bartolomeu Dias em Sacavém

24 928,48

122 176,87

27 866,34

52 052,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

LISBOA-07-5673FEDER-000145

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000146

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000147

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000148

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000149

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000150

LISBOA-07-5673FEDER-000151

LISBOA-07-5673FEDER-000152

LISBOA-07-5673FEDER-000153

LISBOA-07-5673FEDER-000154

LISBOA-07-5673FEDER-000155

LISBOA-07-5673FEDER-000156

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

A intervenção visa a remoção e substituição da cobertura
Escola Secundária do Arco-Irís, Portela, Louresem fibrocimento ( 4.468m2), da Escola Secundária do ArcoRemoção de Amianto
Irís, localizada na freguesia da Portela, Concelho de Loures

319 462,00

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

A Intervenção visa a remoção e substituição de 3.973 m2
Escola Secundária de Sacavém, Loures- Remoção de
de amianto da cobertura da escola Escola secundária de
Amianto
Sacavém

284 069,50

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

A presente candidatura assenta exclusivamente na
Escola Básica Gaspar Correia, Portela, Loures- componente 16- Construções Diversas, referente à
Remoção de Amianto
remoção e substituição de 2.260m2 de amianto da Escola
Básica Gaspar Correia, Portela

161 590,00

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Escola Básica de Apelação, Loures - Remoção de
Remoção e substituição de cobertura em fibrocimento.
amianto

199 348,58

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Escola Básica de Camarate, Loures- Remoção de
Escola Básica de Camarate, Loures- Remoção de Amianto
Amianto

232 125,58

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA AMADORA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA AMADORA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA AMADORA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

310/698

A obra de remoção e substituição do amianto foi objeto de
um Concurso Público, aprovado em Reunião de Câmara de
29/07/2020, pelo preço base global de 5.553.848,80€ com
Escola Básica do Catujal, Loures- Remoção de iva incluído. Este procedimento concursal destina-se à
Amianto
remoção de amianto em 17 escolas do concelho (básicas e
secundárias) distribuído por 4 lotes, sendo que o valor de
custo estimado para esta Escola incorporada no Lote 2 é de
356.202,21 € com o iva incluído.
A EB1/JI Alto do Moinho, situada na Freguesia de Alfragide,
Amadora, tem uma cobertura em amianto revestida com
painéis em chapa simples. A intervenção candidata tem
EB1 Alto do Moinho – Execução de Obra para
como objetivo a eliminação das estruturas de fibrocimento
Remoção e Substituição do Amianto
que compõem as coberturas, sendo as mesmas
substituídas por painéis sandwich sobre a estrutura de
suporte existente.

Escola Secundária de Camarate, Loures - Remoção do
Remoção e substituição da cobertura em amianto
amianto

A EB1 Artur Martinho Simões, situada na Freguesia de Mina
de Água, Amadora, tem uma cobertura em amianto
revestida com painéis em chapa simples. A intervenção
EB1 Artur Martinho Simões – Execução de Obra para
candidata tem como objetivo a eliminação das estruturas
Remoção e Substituição do Amianto
de fibrocimento que compõem as coberturas, sendo as
mesmas substituídas por painéis sandwich sobre a
estrutura de suporte existente.
A EB 2,3 D. Francisco Manuel de Melo, situada na Freguesia
de Venteira, Amadora, tem uma cobertura em amianto
revestida com painéis em chapa simples. A intervenção
EB 2,3 D. Francisco Manuel de Melo – Execução de
candidata tem como objetivo a eliminação das estruturas
Obra para Remoção e Substituição do Amianto
de fibrocimento que compõem as coberturas, sendo as
mesmas substituídas por painéis sandwich sobre a
estrutura de suporte existente.
Com esta operação pretende-se dotar o edifício do Jardim
de Infância de Fonte do Feto, com novas coberturas,
reconstruindo-as com novos materiais que promovam ao
Jardim de Infância de Fonte Feto - Barreiro - Remoção edificado, um maior conforto térmico e melhores condições
de Amianto
de estanquidade, contribuindo deste modo, para o
aumento da taxa de cobertura da requalificação das escolas
do ensino básico da freguesia de Santo António da
Charneca, no concelho do Barreiro.
Com esta operação pretende-se dotar o edifício do Jardim
de Infância nº 3 do Barreiro, com novas coberturas,
reconstruindo-as com novos materiais que promovam ao
edificado, um maior conforto térmico e melhores condições
Jardim de Infância nº 3 - Alto do Seixalinho - Barreiro de estanquidade, contribuindo deste modo, para o
Remoção de Amianto
aumento da taxa de cobertura da requalificação das escolas
do ensino básico na União de Freguesias do Alto do
Seixalinho, Santo André e Verderena, no concelho do
Barreiro.

202 301,11

77 792,00

268 198,76

82 940,00

155 870,00

715,00

20 014,66

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000157

LISBOA-07-5673FEDER-000158

LISBOA-07-5673FEDER-000159

LISBOA-07-5673FEDER-000160

LISBOA-07-5673FEDER-000161

LISBOA-07-5673FEDER-000162

LISBOA-07-5673FEDER-000163

LISBOA-07-5673FEDER-000164

LISBOA-07-5673FEDER-000165

LISBOA-07-5673FEDER-000166

LISBOA-07-5673FEDER-000167

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Com esta operação pretende-se dotar o edifício da Escola
Básica nº2 de Santo António, com novas coberturas,
reconstruindo-as com novos materiais que promovam ao
edificado, um maior conforto térmico e melhores condições
Escola Básica nº 2 de Santo António Charneca - de estanquidade, contribuindo deste modo, para o
Remoção de Amianto
aumento da taxa de cobertura da requalificação das escolas
do ensino básico na freguesia de Santo António da
Charneca.

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Substituição do Amianto da Escola Básica e
Secundária Luís António Verney

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Substituição do Amianto da Escola Básica dos Olivais

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Substituição do Amianto da Escola Básica Fernando
Pessoa

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Substituição do Amianto da Escola Básica de
Telheiras

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Substituição do Amianto da Escola Básica Almirante
Gago Coutinho

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Substituição do Amianto da Escola Básica Nuno
Gonçalves

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Substituição do Amianto na Escola Básica Damião de
Góis

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Substituição do Amianto da Escola Básica Pintor
Almada Negreiros

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Substituição do Amianto da Escola Básica das Olaias

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Substituição do Amianto da Escola Básica de Marvila

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

311/698

Resumo | Summary

Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.
Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.
Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.
Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.
Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.
Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.
Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.
Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.
Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.
Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

79 741,87

207 714,65

213 785,00

50 264,50

238 095,00

198 484,00

112 746,21

89 732,50

175 961,50

117 331,50

191 477,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000168

LISBOA-07-5673FEDER-000169

LISBOA-07-5673FEDER-000170

LISBOA-07-5673FEDER-000171

LISBOA-07-5673FEDER-000172

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

LISBOA-07-5673FEDER-000173

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000174

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000175

LISBOA-07-5673FEDER-000176

LISBOA-07-5673FEDER-000177

LISBOA-07-5673FEDER-000178

LISBOA-07-5673FEDER-000179

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
Substituição do Amianto da Escola Básica Eugénio
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
dos Santos
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição

41 764,58

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Escola Básica de S. João da Talha - Bairro do Estacal Remoção da cobertura de amianto do equipamento
Novo - Remoção de amianto
educativo.

260 546,00

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
Substituição do Amianto da Escola Básica N.º 195 de
condições de segurança e saúde das escolas públicas,
Lisboa
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.

40 469,00

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Escola Básica de Bucelas, Loures- Remoção de
Escola Básica de Bucelas, Loures- Remoção de Amianto
Amianto

158 944,50

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA AMADORA
formativas

A Escola Secundária Fernando Namora, situada na
Freguesia de Encosta do Sol, Amadora, tem uma cobertura
e telheiros em amianto, revestidos com painéis em chapa
Escola Secundária Fernando Namora – Execução de simples. A intervenção candidata tem como objetivo a
Obra para Remoção e Substituição do Amianto
eliminação das estruturas de fibrocimento que compõem
as coberturas e os telheiros, sendo as mesmas substituídas
por painéis sandwich sobre a estrutura de suporte
existente.

380 380,00

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Escola Secundária de S. João da Talha- Remoção de
Remoção do amianto da cobertura.
amianto

114 757,50

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Remoção e substituição de 3.570 m2 de amianto da Escola
Escola Básica da Bobadela - Loures - Remoção de
Básica da Bobadela, Loures, a funcionar no presente ano
Amianto
letivo (20/21) com 814 alunos inscritos.

255 255,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ODIVELAS
formativas

Construção de cobertura de lazer e acessos a edifícios
e substituição de coberturas em fibrocimento na
Escola Secundária da Ramada

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ODIVELAS
formativas

Substituição de Coberturas em Fibrocimento em
Escolas do Concelho de Odivelas: EB2,3 Carlos
Paredes

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ODIVELAS
formativas

Substituição de Coberturas em Fibrocimento em
Escolas do Concelho de Odivelas: EB2,3 António
Gedeão

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
formativas

REMOÇÃO DE AMIANTO NOS EDIFÍCIOS ESCOLARESESCOLA BÁSICA PADRE JOSÉ ROTA, FORTE DA CASA,
VILA FRANCA DE XIRA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
formativas

REMOÇÃO DE AMIANTO NOS EDIFÍCIOS ESCOLARESESCOLA BÁSICA D. ANTÓNIO DE ATAÍDE,
CASTANHEIRA DO RIBATEJO, VILA FRANCA DE XIRA

312/698

A intervenção subjacente à operação incide sobre a
reabilitação física das estruturas compostas com amianto
da Escola Secundária da Ramada, e construção de
cobertura em zona de lazer e acessos a edifícios, dotando
os edifícios das condições necessárias para responder às
diretrizes definidas para a remoção de fibrocimento e
maior conforto térmico e condições de estanquidade.São
ainda realizados trabalhos de reparações/pinturas e
pavimento em salas
A intervenção subjacente a esta operação pretende atuar
ao nível da reabilitação física das estruturas compostas com
amianto da Escola EB 2,3 Carlos Paredes, em Odivelas,
dotando o edifício das condições necessárias para
responder às diretrizes definidas para a remoção de
fibrocimento e maior conforto térmico e condições de
estanquidade
A intervenção subjacente a esta operação pretende atuar
ao nível da reabilitação física das estruturas compostas com
amianto da Escola EB 2,3 António Gedeão, em Odivelas,
dotando o edifício das condições necessárias para
responder às diretrizes definidas para a remoção de
fibrocimento e maior conforto térmico e condições de
estanquidade
A operação candidata “REMOÇÃO DE AMIANTO NOS
EDIFÍCIOS ESCOLARES- ESCOLA BÁSICA PADRE JOSÉ ROTA,
FORTE DA CASA, VILA FRANCA DE XIRA” destina-se à
remoção e substituição da totalidade de placas de
fibrocimento (amianto) existentes, ao nível das coberturas
contribuindo para a melhoria das condições de segurança e
saúde das escolas públicas.
A operação candidata “REMOÇÃO DE AMIANTO NOS
EDIFÍCIOS ESCOLARES- ESCOLA BÁSICA D. ANTÓNIO DE
ATAÍDE, CASTANHEIRA DO RIBATEJO, VILA FRANCA DE
XIRA” destina-se à remoção e substituição da totalidade de
placas de fibrocimento (amianto) existentes, ao nível das
coberturas contribuindo para a melhoria das condições de
segurança e saúde das escolas públicas.

138 745,75

63 744,41

123 477,58

176 060,12

84 083,50

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000180

LISBOA-07-5673FEDER-000181

LISBOA-07-5673FEDER-000182

LISBOA-07-5673FEDER-000183

LISBOA-07-5673FEDER-000184

LISBOA-07-5673FEDER-000185

LISBOA-07-5673FEDER-000186

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

07

07

LISBOA-07-5673FEDER-000187

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000188

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000189

LISBOA-07-5673FEDER-000190

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
formativas

REMOÇÃO DE AMIANTO NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES ESCOLA BÁSICA DO BOM SUCESSO, ALVERCA DO
RIBATEJO, VILA FRANCA DE XIRA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
formativas

REMOÇÃO DE AMIANTO NOS EDIFÍCIOS ESCOLARESESCOLA SECUNDÁRIA ALVES REDOL, VILA FRANCA DE
XIRA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
formativas

REMOÇÃO DE AMIANTO NOS EDIFICIOS ESCOLARESESCOLA BÁSICA ARISTIDES DE SOUSA MENDES,
PÓVOA DE SANTA IRIA, VILA FRANCA DE XIRA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
formativas

REMOÇÃO DE AMIANTO NOS EDIFÍCIOS ESCOLARESESCOLA SECUNDÁRIA DO FORTE DA CASA, VILA
FRANCA DE XIRA

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

A presente Candidatura assenta exclusivamente na
componente 16- Construções Diversas, referente à
Escola Secundária José Cardoso Pires, Louresremoção e substituição de 4.637m2 de amianto da Escola
Remoção de Amianto
Secundária José Cardoso Pires, a funcionar no presente ano
letivo ( 20/21) com 477 alunos inscritos.

282 966,96

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

A presente candidatura assenta exclusivamente na
componente 16- Construções Diversas, referente à
Escola Básica Maria Veleda, Loures - Remoção de
remoção e Substituição de 2.460m2 de amianto da Escola
Amianto
Básica Maria Veleda, Loures, a funcionar no presente ano
letivo ( 20/21) com 653 alunos inscritos.

170 618,83

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

A presente candidatura assenta exclusivamente na
Componente 16- Construções Diversas, referente à
Escola Básica Luis de Sttau Monteiro, Louresremoção e substituição de 4.469m2de amianto da Escola
Remoção de Amianto
Básica Luis de Sttau Monteiro, a funcionar no presente ano
letivo ( 20/21) com 833 alunos inscrito

287 271,41

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

A presente candidatura assenta exclusivamente na
componente 16- Construções Diversas , e é referente à
Escola Secundária José Afonso, Loures- Remoção de
remoção e substituição de 1.212 m2 de amianto da Escola
Amianto
Secundária José Afonso em Loures , a funcionar no
presente ano letivo (20/21) com 957 alunos inscritos.

84 444,86

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Jardim de Infância da Manjoeira- Remoção de
Jardim de Infância da Manjoeira- Remoção de Amianto
Amianto

14 300,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

313/698

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
A operação candidata “REMOÇÃO DE AMIANTO NOS
EDIFÍCIOS ESCOLARES - ESCOLA BÁSICA DO BOM SUCESSO,
ALVERCA DO RIBATEJO, VILA FRANCA DE XIRA” destina-se à
remoção e substituição da totalidade de placas de
fibrocimento (amianto) existentes, ao nível das coberturas
contribuindo para a melhoria das condições de segurança e
saúde das escolas públicas.
A operação candidata “REMOÇÃO DE AMIANTO NOS
EDIFÍCIOS ESCOLARES- ESCOLA SECUNDÁRIA ALVES REDOL,
VILA FRANCA DE XIRA” destina-se à remoção e substituição
da totalidade de placas de fibrocimento (amianto)
existentes, ao nível das coberturas, contribuindo para a
melhoria das condições de segurança e saúde das escolas
públicas.
A operação candidata “REMOÇÃO DE AMIANTO NOS
EDIFICIOS ESCOLARES- ESCOLA BÁSICA ARISTIDES DE
SOUSA MENDES, PÓVOA DE SANTA IRIA, VILA FRANCA DE
XIRA” destina-se à remoção e substituição da totalidade de
placas de fibrocimento (amianto) existentes, ao nível das
coberturas contribuindo para a melhoria das condições de
segurança e saúde das escolas públicas.
A operação candidata “REMOÇÃO DE AMIANTO NOS
EDIFÍCIOS ESCOLARES- ESCOLA SECUNDÁRIA DO FORTE DA
CASA, VILA FRANCA DE XIRA” destina-se à remoção e
substituição da totalidade de placas de fibrocimento
(amianto) existentes, ao nível das coberturas contribuindo
para a melhoria das condições de segurança e saúde das
escolas públicas.

Com esta operação pretende-se dotar o edifício da Escola
Básica de Álvaro Velho com novas coberturas,
reconstruindo-as com novos materiais que promovam ao
edificado, um maior conforto térmico e melhores condições
de estanquidade, contribuindo deste modo, para o
Escola Básica de Álvaro Velho - Remoção de Amianto aumento da taxa de cobertura da requalificação das escolas
do ensino básico na União de Freguesias do Alto do
Seixalinho, Santo André e Verderena, no concelho do
Barreiro.

A candidatura é referente à Escola Básica Carlos Gargaté
que é um estabelecimento de ensino com 2º e 3º ciclos que
é frequentado no presente ano letivo de 2020/2021 por
Substituição de coberturas com amianto - Escola
cerca de 640 alunos. A área abrangida pela operação nesta
Básica Carlos Gargaté, Charneca de Caparica
escola tem 1.830 m2 de cobertura de fibrocimento, o que
significa 3,7% da área das 15 escolas a intervencionar.

196 998,23

114 277,02

158 644,92

234 136,02

163 634,90

130 845,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000191

LISBOA-07-5673FEDER-000192

LISBOA-07-5673FEDER-000193

LISBOA-07-5673FEDER-000194

LISBOA-07-5673FEDER-000195

LISBOA-07-5673FEDER-000196

LISBOA-07-5673FEDER-000197

LISBOA-07-5673FEDER-000198

LISBOA-07-5673FEDER-000199

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DO BARREIRO
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LISBOA
formativas

314/698

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Com esta operação pretende-se dotar o edifício da Escola
Secundária dos Casquilhos, com novas coberturas,
reconstruindo-as com novos materiais que promovam ao
Escola Secundária dos Casquilhos - Remoção de edificado, um maior conforto térmico e melhores condições
Amianto
de estanquidade, contribuindo deste modo, para o
aumento da taxa de cobertura da requalificação das escolas
do ensino básico na União de Freguesias do Alto do
Seixalinho, Santo André e Verderena
Pretende-se substituir as coberturas existentes com novos
materiais que promovam ao edificado, um maior conforto
térmico e melhores condições de estanquidade,
contribuindo para o aumento da taxa de cobertura da
Escola Secundária Augusto Cabrita - Remoção de requalificação das escolas da região, substituindo o
Amianto
revestimento de fibrocimento existente por um Sistema de
Cobertura Inclinada em chapa metálica com isolamento
térmico e isolamento térmico sobre laje de esteira.

A candidatura é referente à Escola Secundária Daniel
Sampaio que é um estabelecimento de ensino com
secundário e 3º ciclo do ensino básico frequentada no ano
Substituição de coberturas com amianto - Escola
letivo de 2020/2021 por 1.043 alunos. A área abrangida
Secundária Daniel Sampaio, Sobreda
pela operação nesta escola é de 5.230 m2 de cobertura de
fibrocimento, o que significa 10,4 % da área das 15 escolas
a intervencionar.
Com esta operação pretende-se dotar o edifício da Escola
Básica Padre Abílio Mendes, com novas coberturas,
reconstruindo-as com novos materiais que promovam ao
Escola Básica Padre Abílio Mendes - Remoção de edificado, um maior conforto térmico e melhores condições
Amianto
de estanquidade, contribuindo deste modo, para o
aumento da taxa de cobertura da requalificação das escolas
do ensino básico na União de Freguesias de Alto Seixalinho,
Santo André e Verderena
Com esta operação pretende-se dotar o edifício da Escola
Básica da Quinta da Lomba, com novas coberturas,
reconstruindo-as com novos materiais que promovam ao
edificado, um maior conforto térmico e melhores condições
Escola Básica da Quinta da Lomba - Remoção de de estanquidade, contribuindo deste modo, para o
Amianto
aumento da taxa de cobertura da requalificação das escolas
do ensino básico na União de Freguesias de Alto Seixalinho,
Santo André e Verderena.

Com esta operação pretende-se dotar o edifício da Escola
Básica Quinta Nova da Telha com novas coberturas,
reconstruindo-as com novos materiais que promovam ao
edificado, um maior conforto térmico e melhores condições
de estanquidade, contribuindo deste modo, para o
Escola Básica Quinta Nova da Telha - Remoção de
aumento da taxa de cobertura da requalificação das escolas
Amianto
do ensino básico na União de Freguesias do Alto do
Seixalinho, Santo André e Verderena, no concelho do
Barreiro.

Com esta operação pretende-se dotar o edifício da Escola
Básica e Secundária de Santo António, com novas
coberturas, reconstruindo-as com novos materiais que
Escola Básica e Secundária de Santo António da promovam ao edificado, um maior conforto térmico e
Charneca - Remoção de Amianto
melhores condições de estanquidade, contribuindo deste
modo, para o aumento da taxa de cobertura da
requalificação das escolas do ensino básico na Freguesia de
Santo António da Charneca.
Com esta operação pretende-se dotar o edifício da Escola
Básica D. Luis de Mendonça Furtado, com novas
coberturas, reconstruindo-as com novos materiais que
promovam ao edificado, um maior conforto térmico e
Escola Básica D. Luis de Mendonça Furtado - melhores condições de estanquidade, contribuindo deste
Remoção de Amianto
modo, para o aumento da taxa de cobertura da
requalificação das escolas do ensino básico na União de
Freguesias de Alto Seixalinho, Santo André e Verderena.

Trata-se de uma Operação associada à requalificação e
reabilitação de infraestruturas escolares existentes do
ensino básico, em que foi privilegiada a melhoria das
Substituição do Amianto da Escola Básica do Castelo condições de segurança e saúde das escolas públicas,
visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a
saúde humana e o ambiente associados à existência de
materiais com amianto na sua composição.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

66 066,00

213 712,07

373 945,00

150 792,79

155 726,29

384 169,50

152 651,79

227 799,00

45 760,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000200

LISBOA-07-5673FEDER-000201

LISBOA-07-5673FEDER-000202

LISBOA-07-5673FEDER-000203

LISBOA-07-5673FEDER-000204

LISBOA-07-5673FEDER-000205

LISBOA-07-5673FEDER-000206

LISBOA-07-5673FEDER-000207

LISBOA-07-5673FEDER-000208

LISBOA-07-5673FEDER-000209

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

A candidatura é referente à Escola Básica D. António da
Costa que é um estabelecimento de ensino básico com
capacidade para 50 turmas, frequentado por um total de
1.017 alunos
Substituição de coberturas com amianto - Escola
No que concerne a área abrangida pela operação, esta
Básica D. António da Costa
escola irá ter 2.620 m2 de cobertura de fibrocimento
intervencionada/substituída e que significa 5,2 % da área
total das 15 escolas que irão ter intervenção.

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

Substituição de coberturas com amianto - Escola
Básica do Miradouro de Alfazina, Monte de Caparica

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

Substituição de coberturas com amianto - Escola
Secundária Fernão Mendes Pinto, Pragal

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

Substituição de coberturas com amianto - Escola
Básica e Secundária Anselmo de Andrade

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

Substituição de coberturas com amianto - Escola
Secundária de Cacilhas-Tejo

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

Substituição de coberturas com amianto - Escola
Secundária António Gedeão, Cova da Piedade

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

Substituição de coberturas com amianto - Escola
Básica e Secundária Francisco Simões, Laranjeiro

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

Substituição de coberturas com amianto - Escola
Básica de Alembrança, Feijó

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

Substituição de coberturas com amianto - Escola
Básica Elias Garcia, Sobreda

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

Substituição de coberturas com amianto - Escola
Básica da Costa da Caparica

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

315/698

Resumo | Summary

A candidatura é referente à Escola Básica Miradouro
Alfazina é um estabelecimento de ensino com várias
valências desde a da educação pré-escolar ao 3º ciclo. No
presente ano letivo de 2020/2021 é frequentada por 447
alunos. A área abrangida pela operação nesta escola tem
3.472 m2 de cobertura de fibrocimento, o que significa
6,9% da área das 15 escolas a intervencionar.
A candidatura é referente à Escola Secundária Fernão
Mendes Pinto um estabelecimento de ensino que tem 3º
ciclo do básico e ensino secundário que é frequentada no
ano letivo de 2020/2021 por um total de 936 alunos. A área
abrangida pela operação nesta escola irá ter 5.634 m2 de
cobertura de fibrocimento substituída que abrange a
totalidade do edifício e que significa 11,2% da área total
das 15 escolas a intervencionar.
A candidatura é referente à Escola Básica e Secundária
Anselmo Andrade que é um estabelecimento de ensino
básico e secundário com capacidade para 40 turmas, que é
frequentada no presente ano letivo de 2020/2021 por um
total de 1.033 alunos. A área abrangida pela operação é de
4.540 m2 de cobertura de fibrocimento substituída que
abrange a totalidade do edifício e que significa 9,1% da
área total das 15 escolas.
A candidatura é referente à Escola Secundária Cacilhas-Tejo
é um estabelecimento apenas de ensino secundário
frequentado por um total de 968 alunos distribuídos por 37
turmas.No que concerne a área abrangida pela operação,
esta escola irá ter 3.640 m2 de cobertura de fibrocimento
intervencionada/substituída que abrange a totalidade do
edifício e que significa 7,3 % da área total das 15 escolas a
intervencionar.
A presente candidatura é referente à Escola Secundária
António Gedeão que é um estabelecimento de ensino
secundário com 3º ciclo que é frequentado no presente
ano letivo de 2020/2021 por um total de 725 alunos. A área
abrangida pela operação nesta escola é de 3.675 m2 de
cobertura de fibrocimento substituída que abrange a
totalidade do edifício e que significa 7,3 % da área total das
15 escolas a intervencionar.
A candidatura é referente à Escola Básica e Secundária
Francisco Simões que é um estabelecimento de ensino com
2º, 3º ciclo do básico ao secundário frequentado no ano
letivo de 2020/2021 por um total de 819 alunos. A área
abrangida pela operação nesta escola é de 3.960 m2 de
cobertura de fibrocimento substituída que abrange a
totalidade do edifício e que significa 7,9 % da área total das
15 escolas a intervencionar.
A candidatura é referente à Escola Básica Alembrança que
é um estabelecimento de ensino com ensino básico
frequentado no presente ano letivo de 2020/2021 por 554
alunos. A área abrangida pela operação nesta escola é de
3.945 m2 de cobertura de fibrocimento, o que significa
7,9% da área das 15 escolas a intervencionar.
A presente candidatura é referente à Escola Básica Elias
Garcia que é um estabelecimento de ensino do 1º Ciclo ao
3º ciclo do ensino básico que é frequentado no presente
ano letivo de 2020/2021 por cerca de 990 alunos. A área
abrangida pela operação nesta escola é de 3.970 m2 de
cobertura de fibrocimento, o que significa 7.9 % da área
das 15 escolas a intervencionar.
A presente candidatura é referente à Escola Básica Costa
Caparica um estabelecimento de ensino com 2º e 3º ciclo
do ensino básico frequentada no presente ano letivo de
2020/2021 por um total de 700 alunos. A área abrangida
pela operação nesta escola é de 3.480 m2 de cobertura de
fibrocimento substituída que abrange a totalidade do
edifício e que significa 6,9 % da área total das 15 escolas a
intervencionar.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

187 330,00

248 248,00

402 831,00

324 610,00

260 260,00

262 762,50

283 140,00

282 067,50

283 855,00

248 820,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000210

LISBOA-07-5673FEDER-000211

LISBOA-07-5673FEDER-000212

LISBOA-07-5673FEDER-000213

LISBOA-07-5673FEDER-000214

LISBOA-07-5673FEDER-000215

LISBOA-07-5673FEDER-000216

LISBOA-07-5673FEDER-000217

LISBOA-07-5673FEDER-000218

LISBOA-07-5673FEDER-000219

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ODIVELAS
formativas

EB2,3 Vasco Santana, Ramada – Substituição da
Cobertura em Fibrocimento

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS EM FIBROCIMENTO
ESCOLA EB1 DIONISIO SANTOS MATIAS, EM PAÇO DE
ARCOS

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS EM FIBROCIMENTO
ESCOLA Secundária Amélia Rey Colaço em Linda-aVelha

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS EM FIBROCIMENTO
ESCOLA BÁSICA SÃO BENTO, EM BARCARENA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS EM FIBROCIMENTO
JI ROBERTO IVENS, NA CRUZ QUEBRADA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS EM FIBROCIMENTO
ESCOLA BÁSICA MARIA LUCIANA SERUCA, EM PAÇO
DE ARCOS

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS EM FIBROCIMENTO
ESCOLA BÁSICA SÃO BRUNO, EM CAXIAS

10.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ALMADA
formativas

316/698

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A presente candidatura é referente à Escola Básica Trafaria
que é um estabelecimento de ensino com 2º e 3º ciclos que
Substituição de coberturas com amianto - Escola é frequentado no presente ano letivo de 2020/2021 por
Básica da Trafaria
cerca de 230 alunos. A área abrangida pela operação nesta
escola é de 2.663 m2 de cobertura de fibrocimento, o que
significa 5,3 % da área das 15 escolas a intervencionar.
A presente candidatura é referente à Escola Básica nº1
Trafaria que é um estabelecimento de ensino com 1º ciclo e
jardim-de-infância com capacidade para quatro turmas de
Substituição de coberturas com amianto - Escola
1º ciclo e uma de educação pré-escolar num total de 125
Básica n.º 1 da Trafaria
alunos. A área abrangida pela operação nesta escola tem
425 m2 de cobertura de fibrocimento, o que significa 0,8%
da área das 15 escolas a intervencionar.
A presente candidatura é referente à Escola Básica nº3
Trafaria que é um estabelecimento de ensino com 1º ciclo e
jardim-de-infância É frequentado no presente ano letivo
de 2020/2021 por 5 turmas 1º ciclo e 4 de educação préSubstituição de coberturas com amianto- Escola
escolar num total de 196 alunos. A área abrangida pela
Básica n.º 3 da Trafaria
operação nesta escola é de 1.031 m2 de cobertura de
fibrocimento, o que significa 2,1% da área das 15 escolas a
intervencionar.
A intervenção subjacente a esta operação pretende atuar
ao nível da reabilitação física das estruturas compostas com
amianto da escola EB2,3 Vasco Santana, dotando os
edifícios das condições necessárias para responder às
diretrizes definidas para a remoção de fibrocimento e
maior conforto térmico e condições de estanquidade.
Investir na qualidade das escolas é uma garantia de
desenvolvimento futuro do território. Trata-se de assumir a
importância da educação como vetor estratégico no
desenvolvimento do concelho, e que para tal e imperativo
possuir uma rede de escolas de competência, em que
estejam asseguradas as condições de manutenção dos
espaços de modo a garantir a validade das intervenções
educativas e as condições de habitabilidade de espaços.
Investir na qualidade das escolas é uma garantia de
desenvolvimento futuro do território. Trata-se de assumir a
importância da educação como vetor estratégico no
desenvolvimento do concelho, e que para tal e imperativo
possuir uma rede de escolas de competência, em que
estejam asseguradas as condições de manutenção dos
espaços de modo a garantir a validade das intervenções
educativas e as condições de habitabilidade de espaços.
Investir na qualidade das escolas é uma garantia de
desenvolvimento futuro do território. Trata-se de assumir a
importância da educação como vetor estratégico no
desenvolvimento do concelho, e que para tal é imperativo
possuir uma rede de escolas de competência, em que
estejam asseguradas as condições de manutenção dos
espaços de modo a garantir a validade das intervenções
educativas e as condições de habitabilidade de espaços.
Investir na qualidade das escolas é uma garantia de
desenvolvimento futuro do território. Trata-se de assumir a
importância da educação como vetor estratégico no
desenvolvimento do concelho, e que para tal é imperativo
possuir uma rede de escolas de competência, em que
estejam asseguradas as condições de manutenção dos
espaços de modo a garantir a validade das intervenções
educativas e as condições de habitabilidade de espaços.
Investir na qualidade das escolas é uma garantia de
desenvolvimento futuro do território. Trata-se de assumir a
importância da educação como vetor estratégico no
desenvolvimento do concelho, e que para tal e imperativo
possuir uma rede de escolas de competência, em que
estejam asseguradas as condições de manutenção dos
espaços de modo a garantir a validade das intervenções
educativas e as condições de habitabilidade de espaços.
Investir na qualidade das escolas é uma garantia de
desenvolvimento futuro do território. Trata-se de assumir a
importância da educação como vetor estratégico no
desenvolvimento do concelho, e que para tal e imperativo
possuir uma rede de escolas de competência, em que
estejam asseguradas as condições de manutenção dos
espaços de modo a garantir a validade das intervenções
educativas e as condições de habitabilidade de espaços.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

190 404,50

30 387,50

73 716,50

210 150,00

12 798,50

267 052,50

10 653,50

22 594,00

61 204,00

158 015,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000220

LISBOA-07-5673FEDER-000221

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

LISBOA-07-5673FEDER-000223

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000224

Programa Operacional
Regional de Lisboa

07

LISBOA-07-5673FEDER-000225

LISBOA-07-5673FEDER-000226

LISBOA-07-5673FEDER-000227

LISBOA-07-5673FEDER-000228

LISBOA-07-5673FEDER-000229

LISBOA-07-5673FEDER-000230

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS EM FIBROCIMENTO
JI JOSÉ MARTINS, EM LINDA-A-VELHA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS EM FIBROCIMENTO
ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES, EM ALGÉS

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA AMADORA
formativas

Escola Secundária da Amadora – Execução de Obra
para Remoção e Substituição do Amianto

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE ODIVELAS
formativas

Escola Secundária de Odivelas – Substituição das
Coberturas em Fibrocimento e Requalificação do
Pavilhão Desportivo

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE LOURES
formativas

Escola Básica Nº 2 de Loures - Remoção de Amianto

50,00

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida
Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SESIMBRA
formativas

Remoção de Amianto na Escola Básica e Secundária
Michel Giacometti. Município de Sesimbra

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SESIMBRA
formativas

Remoção de Amianto na Escola Básica do Castelo.
Município de Sesimbra

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SESIMBRA
formativas

Remoção de Amianto na Escola Básica Integrada da
Quinta do Conde. Município de Sesimbra

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE SESIMBRA
formativas

Remoção de Amianto na Escola Secundária de
Sampaio. Município de Sesimbra

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE CASCAIS
formativas

Requalificação Ambiental da Escola Básica
Secundária Matilde Rosa Araújo, Matarraque
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e

Investir na qualidade das escolas é uma garantia de
desenvolvimento futuro do território. Trata-se de assumir a
importância da educação como vetor estratégico no
desenvolvimento do concelho, e que para tal é imperativo
possuir uma rede de escolas de competência, em que
estejam asseguradas as condições de manutenção dos
espaços de modo a garantir a validade das intervenções
educativas e as condições de habitabilidade de espaços.
Investir na qualidade das escolas é uma garantia de
desenvolvimento futuro do território. Trata-se de assumir a
importância da educação como vetor estratégico no
desenvolvimento do concelho, e que para tal é imperativo
possuir uma rede de escolas de competência, em que
estejam asseguradas as condições de manutenção dos
espaços de modo a garantir a validade das intervenções
educativas e as condições de habitabilidade de espaços.
A intervenção candidata tem como objetivo requalificar a
cobertura existente na Escola secundária da Amadora,
situada na Freguesia de Venteira, Amadora,que passará,
fundamentalmente, pela remoção da cobertura em
fibrocimento, sendo a mesma substitída por painéis
sandwich, sobre a estrutura de suporte existente.
A intervenção subjacente a esta operação pretende atuar
ao nível da reabilitação física das estruturas compostas com
amianto da Escola Secundária de Odivelas, dotando os
edifícios das condições necessárias para responder às
diretrizes definidas para a remoção de fibrocimento e
maior conforto térmico e condições de estanquidade
A operação Escola Básica, n.º 2 de Loures-Remoção de
Amianto consiste numa intervenção de remoção da
cobertura da escola constituída por painéis de fibrocimento
por outra cobertura sem impactos ambientais. Esta
requalificação constitui uma beneficiação significativa deste
equipamento escolar com efeitos diretos em toda uma
população escolar.
Qualificar as infraestruturas de ensino no município de
Sesimbra através da modernização do equipamento
construtivo da Escola Básica e Secundária Michel
Giacometti, através da remoção e substituição das antigas
coberturas dos edifícios constituídas por elementos
prefabricados com amianto, melhorando a qualidade
ambiental do conjunto e adotando condições de conforto
essenciais à missão da Escola.
Qualificar as infraestruturas de ensino no município de
Sesimbra através da modernização do equipamento
construtivo da Escola Básica do Castelo, mediante a
remoção e substituição das antigas coberturas dos edifícios
constituídas por elementos prefabricados com amianto,
melhorando a qualidade ambiental do conjunto e dotandoa de renovadas condições de conforto essenciais à missão
da Escola.
Qualificar as infraestruturas de ensino no município de
Sesimbra através da modernização do equipamento
construtivo da Escola Básica da Quinta do Conde, mediante
a remoção e substituição das antigas coberturas dos
edifícios constituídas por elementos prefabricados com
amianto, melhorando a qualidade ambiental do conjunto e
dotando-a de renovadas condições de conforto essenciais à
missão da Escola.
Qualificar as infraestruturas de ensino no município de
Sesimbra através da modernização do equipamento
construtivo da Escola Secundária de Sampaio, mediante a
remoção e substituição das antigas coberturas dos edifícios
constituídas por elementos prefabricados com amianto,
melhorando a qualidade ambiental do conjunto e dotandoa de renovadas condições de conforto essenciais à missão
da Escola.
No âmbito do Aviso Lisboa-73-2020-26 referente a
candidaturas para “Remoção de amianto nos edifícios
escolares” a CMC intervém na melhoria das condições de
segurança e saúde das suas escolas públicas, visando
eliminar fatores potencialmente prejudiciais à saúde
humana e ambiente, associados à existência de materiais
com amianto na sua composição. A intervenção desta
operação será materializada na EBS Matilde Rosa Araújo,
em Matarraque, Cascais.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

42 256,50

210 925,00

27 885,00

158 372,50

22 165,00

184 470,00

175 890,00

278 850,00

225 225,00

145 860,00
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PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000231

LISBOA-07-5673FEDER-000232

LISBOA-07-5673FEDER-000233

LISBOA-07-5673FEDER-000234

LISBOA-07-5673FEDER-000235

LISBOA-07-5673FEDER-000236

LISBOA-07-5673FEDER-000237

LISBOA-07-5673FEDER-000238

LISBOA-07-5673FEDER-000239

LISBOA-07-5673FEDER-000240

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE CASCAIS
formativas

Requalificação Ambiental
Secundária da Cidadela

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE CASCAIS
formativas

Requalificação Ambiental da Escola Básica de Alapraia

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DE CASCAIS
formativas

Requalificação Ambiental
Secundária Ibn Mucana

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

Remoção de estruturas com Amianto na Escola
Secundária da Baixa da Banheira

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

Remoção de estruturas com Amianto na EB 2º, 3º
Ciclos Mouzinho da Silveira - Baixa da Banheira

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

10.05

10.05

10.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICÍPIO DA MOITA
formativas
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Nome da Operação | Operation Name

da

da

Escola

Escola

Básica

Básica

Resumo | Summary

e

e

No âmbito do Aviso Lisboa-73-2020-26 - “Remoção de
amianto nos edifícios escolares”, a CMC intervém na
melhoria das condições de segurança e saúde das suas
escolas públicas, visando eliminar fatores potencialmente
prejudiciais à saúde humana e ambiente, associados à
existência de materiais com amianto na sua composição. A
intervenção desta operação será materializada na Escola
Básica e Secundária da Cidadela, em Cascais.
No âmbito do Aviso Lisboa-73-2020-26 referente a
candidaturas para “Remoção de amianto nos edifícios
escolares”, a CMC intervém na melhoria das condições de
segurança e saúde das suas escolas públicas, visando
eliminar fatores potencialmente prejudiciais à saúde
humana e ambiente, associados à existência de materiais
com amianto na sua composição. A intervenção desta
operação será materializada na Escola Básica de Alapraia,
em Cascais.
No âmbito do Aviso Lisboa-73-2020-26 referente a
candidaturas para “Remoção de amianto nos edifícios
escolares”, a CMC intervém na melhoria das condições de
segurança e saúde das suas escolas públicas, visando
eliminar fatores potencialmente prejudiciais à saúde
humana e ambiente, associados à existência de materiais
com amianto na sua composição. A intervenção desta
operação será materializada na Escola Básica e Sec. Ibn
Mucana-Cascais.
A Escola Secundária da Baixa da Banheira, cuja construção
dos edifícios, mais antigos, datam de 1977, e os mais
recentes de 1983 e 1987, apresentam todos ainda
coberturas cujas telhas de fibrocimento contém mistura de
fibras de amianto. A intervenção agora proposta preconiza
a remoção destas coberturas e a sua substituição por telhas
metálicas e isolamento térmico.
A Escola Básica 2, 3 Mouzinho da Silveira, na Baixa da
Banheira, cuja construção do edifício escolar data de 1992,
e do ginásio antes de 1974, apresenta ainda coberturas
com telhas de fibrocimento contendo mistura de fibras de
amianto. A intervenção agora proposta preconiza a
remoção das coberturas de ambos os espaços e a
substituição por telhas metálicas e isolamento térmico.

A Escola Básica do Vale da Amoreira, cuja construção data
de 1995, apresenta ainda coberturas cujas telhas de
fibrocimento utilizadas contêm mistura de fibras de
Remoção de estruturas com Amianto na EB 2º, 3º
amianto. A intervenção agora proposta preconiza a
Ciclos do Vale da Amoreira
remoção destas coberturas e a sua substituição por telhas
metálicas e isolamento térmico.
A Escola Básica 2, 3 Fragata do Tejo - Moita, cuja
construção data de 1995, apresenta coberturas cujas telhas
de fibrocimento contêm mistura de fibras de amianto. A
Remoção de estruturas com Amianto na EB 2º, 3º intervenção agora proposta, preconiza a remoção das
Ciclos Fragata do Tejo - Moita
coberturas cujas telhas de fibrocimento contêm mistura de
fibras de amianto e a sua substituição por telhas metálicas
e isolamento térmico.
A Escola Básica 2º, 3º Ciclos José Afonso – Alhos Vedros,
cuja construção data de 1985, apresenta ainda coberturas
cujas telhas de fibrocimento contêm mistura de fibras de
Remoção de estruturas com Amianto na EB 2º, 3º amianto. A intervenção agora proposta preconiza a
Ciclos José Afonso - Alhos Vedros
remoção das coberturas cujas telhas de fibrocimento
contêm mistura de fibras de amianto e a sua substituição
por telhas metálicas e isolamento térmico.
A Escola Básica de 2º e 3º Ciclo D. João I - Baixa da
Banheira, cuja construção data de 1982, apresenta ainda
Remoção de estruturas com Amianto na EB 2º, 3º coberturas cujas telhas de fibrocimento utilizadas contêm
Ciclos D.João I - Baixa da Banheira
mistura de fibras de amianto. A intervenção agora proposta
preconiza a remoção destas coberturas e a sua substituição
por telhas metálicas e isolamento térmico.
A EB 2º, 3º Ciclos D.Pedro II - Moita, cuja construção data
de 1975, apresenta ainda coberturas cujas telhas de
fibrocimento utilizadas contêm mistura de fibras de
Remoção de estruturas com Amianto na EB 2º, 3º amianto. A intervenção proposta preconiza a remoção das
Ciclos D.Pedro II - Moita
coberturas cujas telhas de fibrocimento que contêm
mistura de fibras de amianto e a sua substituição por telhas
metálicas, e isolamento térmico.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

186 543,50

316 387,50

276 553,42

322 465,00

248 462,50

130 487,50

207 350,00

199 127,50

249 892,50

242 027,50

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5673FEDER-000241

LISBOA-07-5674FEDER-000001

LISBOA-07-5674FEDER-000002

LISBOA-07-5674FEDER-000003

LISBOA-07-5674FEDER-000004

LISBOA-07-5674FEDER-000005

LISBOA-07-5674FEDER-000006

LISBOA-07-5674FEDER-000007

LISBOA-07-5674FEDER-000008

LISBOA-07-5674FEDER-000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
MUNICIPIO DE OEIRAS
formativas

SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS EM FIBROCIMENTO
ESCOLA BÁSICA DR. JOAQUIM DE BARROS, EM PAÇO
DE ARCOS

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
formativas

Tecnologias de sequenciação de nova geração
aplicadas à saúde: na fronteira da genómica humana

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
formativas

EQUIPED4TeSP - Equipamentos pedagógicos para um
ensino baseado na prática

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

Equipamentos para Novos Programas de Formação
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA
Avançada na área da Saúde da Mulher, da Criança e
formativas
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
do Adolescente

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
UNIVERSIDADE ABERTA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e ESCOLA SUPERIOR
formativas
D.HENRIQUE

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e FACULDADE
DE
MEDICINA
formativas
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Nome da Operação | Operation Name

INFANTE

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
formativas

Investir na qualidade das escolas é uma garantia de
desenvolvimento futuro do território. Trata-se de assumir a
importância de educação como vetor estratégico no
desenvolvimento de competência, em que estejam
asseguradas as condições de manutenção dos espaços de
modo a garanti a validade das intervenções educativas e as
condições de habitabilidade de espaços.
A operação envolve a modernização do laboratório de
Genética Humana da ESTeSL, com a aquisição do
equipamento de Next Generation Sequencing. A aquisição
deste equipamento está associada à criação de: 1) um novo
programa de ensino superior, Mestrado em Diagnóstico
Molecular em Saúde; 2) cursos especializados de curta
duração, destinados à actualização de profissionais; 3)
novas linhas de investigação em colaboração com outras
instituições.
EQUIPED4TeSP apresenta um projeto formativo e
pedagógico, baseado na prática, para os CTeSP do IPS,
atualizando e adquirindo novos e mais adaptados
equipamentos/recursos e alavancando a aplicação de
metodologias pedagógicas ativas e fortalecendo os laços
com as empresas e demais organizações da região que
permitirá melhorar de forma significativa a formação dos
estudantes.
A presente operação consiste na aquisição de
equipamentos de Simulação Avançada no âmbito da
Mulher, Criança e Adolescente, com o objetivo estratégico
de qualificar e reforçar a aprendizagem dos profissionais de
saúde com base em evidência científica e tecnologias
inovadoras de simulação, proporcionando novos
programas formativos que permitirão reforçar a projeção
da NMS-FCM ao nível da formação e ensino na área da
mulher, criança e adolescente.

A presente operação consiste na aquisição de
equipamentos de Simulação Avançada Multidisciplinar,
com o objetivo estratégico de qualificar e reforçar a
Equipamentos para Novos Programas de Ensino
DA
aprendizagem dos profissionais de saúde, proporcionando
Superior na área da Saúde por Simulação Avançada
novos programas de ensino capazes de responder de forma
Multidisciplinar
adequada às necessidades que a inovação científica coloca
permanentemente na prática clínica permitindo reforçar a
projeção da FMUL como instituição de referência.

ePEI - Equipamento Projeto Engenharia Informática

NÁUTICA

Resumo | Summary

ENIDH

Aquisição de novo, hardware e software, de forma a
capacitar a Universidade Aberta dos meios necessários e
atualizados que ofereçam as melhores condições de
trabalho possível aos alunos e corpo docente da UAb em
geral e da nova Licenciatura em Eng.ª Informática em
particular, contribuindo assim para a promoção da
empregabilidade digital em Portugal.
A ENIDH pretende oferecer outros cursos TeSP em áreas
ainda não cobertas no setor marítimo. Precisa de continuar
a disponibilizar cursos de curta duração conducentes a
certificação marítima STCW, necessários para que os
oficiais possam prosseguir a sua atividade profissional na
marinha. Tornando-se essencial realizar investimentos em
diversas áreas (simuladores, equipamentos, software,
literatura especializada, etc.).

A diversificação da oferta formativa é uma consequência da
produção científica de excelência da FMH. A criação de
Desenvolvimento e Implementação de Oferta
cursos pós-graduados surge, também, como resposta às
Formativa Pos Graduada e Cursos Breves (Pósexigências da chamada "sociedade do conhecimento",
graduações)
respondendo de forma rápida, eficaz e especializada ao
mercado de trabalho e às necessidades da população ativa.

EQUIPS4INOV apresenta um projeto formativo e
pedagógico, baseado na prática, para os CTeSP do IPS,
atualizando e adquirindo novos e mais adaptados
equipamentos e alavancando a aplicação de metodologias
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
EQUIPS4INOV - Equipamentos pedagógicos para um
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
pedagógicas ativas e fortalecendo os laços com as
formativas
ensino baseado na prática e na inovação
empresas e demais organizações da região que permitirá
melhorar de forma significativa a formação dos estudantes,
englobando ainda a aquisição de equipamentos para a área
da saúde e Bioinformática.
A operação consiste na aquisição, instalação e configuração
de um sistema de armazenamento de dados modular,
expansível, de baixo custo e com elevado grau de
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE Criação de ambiente de computação para Pós- independência do vendedor de equipamento informático.
formativas
DE LISBOA
Graduação em Ciência de Dados
Este sistema irá reforçar a capacidade de armazenamento
da Faculdade de Ciências, dotando-a de uma ferramenta
pedagógica fundamental no âmbito da nova PósGraduação em Ciência dos Dados.
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Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

308 070,62

495 428,19

847 277,73

1 238 979,58

1 389 266,55

152 366,00

222 992,09

318 782,70

411 633,28

103 140,26

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5674FEDER-000010

LISBOA-07-5674FEDER-000011

LISBOA-07-5674FEDER-000012

LISBOA-07-5674FEDER-000013

LISBOA-07-5674FEDER-000014

LISBOA-07-5674FEDER-000015

LISBOA-07-5674FEDER-000016

LISBOA-07-5674FEDER-000017

LISBOA-07-5674FEDER-000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
O ISEL decidiu criar um curso inovador conferente do grau
de licenciado na área da Conservação e Reabilitação
Urbana, a lecionar a partir do ano letivo 2017/18. O
objetivo é formar profissionais para intervirem
especificamente ao nível do parque edificado em meio
urbano, dispondo de conhecimentos sólidos bem como,
competências - conferidas por uma acentuada componente
prática - para integrarem o mercado de trabalho ao fim de
três anos.
Ambos os Mestrados visam a educação de especialistas,
líderes de desenvolvimento e promotores de inovação,
vindo criar novas oportunidades para a gestão de
processos e otimização de produtos. Os diplomados irão
adquirir competências técnicas, científicas e soft skills
adequadas à resolução de problemas colocados pela
transformação digital da sociedade, tais como extração
segura de informação em grandes volumes de dados.
O EQUIP4Knowledge apresenta um projeto formativo e
pedagógico, baseado na prática, para os CTeSP do IPS,
atualizando e adquirindo novos e inovadores
equipamentos e alavancando a aplicação de metodologias
pedagógicas ativas e fortalecendo os laços com as
empresas e demais organizações da região, permitindo
melhor de forma significativa a formação dos estudantes
englobando ainda a aquisição de equipamentos para a área
da saúde.
A operação consiste na aquisição de equipamentos para a
Licenciatura em Ciências da Nutrição, iniciativa conjunta da
FMUL (promotora do projeto), FMH e FFUL- projeto único e
inovador, ainda inexistente na região e no País, em que
cada faculdade contribui com o know-how específico e
especializado nas áreas base da formação académica do
Nutricionista, tirando partido das sinergias resultantes da
sua ação conjunta de ensino e investigação.
No âmbito da presente operação procurar-se-á apoiar a
implementação de um Mestrado em Eng. e Ciência de
Dados, vocacionado para necessidades crescentes do
mercado de trabalho, e que permitirá ao IST reforçar as
medidas e instrumentos da oferta de conhecimentos ao
nível do ensino superior, possibilitando dotar o mercado de
trabalho de competências básicas na área da Ciência de
Dados,
contribuindo
para
o
desenvolvimento
socioeconómico do país.

764 970,28

26 211,30

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE
Reabilita
formativas
LISBOA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

Reforço e Atualização da Infraestrutura Informática
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA de apoio ao Mestrado Integrado em Engenharia
formativas
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Informática e ao Mestrado em Análise e Engenharia
de Big Data

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e FACULDADE
DE
MEDICINA
formativas
UNIVERSIDADE DE LISBOA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
formativas

Aquisição de equipamento para apoio à oferta de um
novo Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados
pelo IST

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
formativas

O presente projeto encaixa-se na PI 10.5, tendo por
objectivo desenvolver uma estratégia educacional sobre
Avaliação da Exposição – do Ambiente à Saúde
riscos para a saúde humana, atendendo a abordagens
Humana
disponíveis para desenvolver uma avaliação de exposição
humana detalhada e precisa.

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e INSTITUTO
DE
GEOGRAFIA
formativas
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
formativas
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EQUIP4Knowledge - Equipamentos pedagógicos para
um ensino baseado no conhecimento

DA Equipamentos para Novos Programas de Ensino
Superior - nova Licenciatura em Ciências da Nutrição

O projeto visa introduzir e melhorar as Tecnologias de
Informação (TI) utilizadas na formação desenvolvida no
IGOT.
Estes novos programas de formação de ensino superior
Criação de novos programas do ensino superior em
destinam-se à especialização e atualização profissional em
E Tecnologias de Informação Geográfica aplicados ao
metodologias e TI avançadas com aplicação ao
ordenamento do território, uso do solo e prevenção
ordenamento do território, uso do solo, prevenção de
de riscos e catástrofes
riscos e catástrofes naturais.
Prevê-se a conclusão da operação no 3.º trimestre de 2018.

Imagem e Terapia - uma estratégia inteligente

Motion Analysis Lab - MotLab

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Este projeto visa a aquisição de equipamentos / postos de
trabalho essenciais para a criação de 10 novos cursos de
curta duração (ISCED5) com o potencial de alcançar 440
alunos ao ano com uma proposta formativa ao longo da
vida, paralelamente ao reforço da oferta formativa alocada
à recente acreditação da nova licenciatura em Imagem
Médica e Radioterapia (IMRT) e aos cursos de 2º ciclo.

A análise clinica do movimento é cada vez mais importante
como suporte á decisão terapêutica, não existindo ainda
em Portugal uma formação direccionada para este
conhecimento. Pretende-se implementar um curso de
Mestrado em Fisioterapia e 2 cursos de curta duração com
aquisição do equipamento solicitado para análise de
movimento e marcha e criação de competências acrescidas
no apoio á decisão terapêutica em populações clinicas.

25 329,36

53 400,00

430 108,26

244 156,30

198 722,20

143 908,77

39 748,29

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5674FEDER-000019

LISBOA-07-5674FEDER-000020

LISBOA-07-5674FEDER-000021

LISBOA-07-5674FEDER-000022

LISBOA-07-5674FEDER-000023

LISBOA-07-5674FEDER-000024

LISBOA-07-5674FEDER-000025

LISBOA-07-5674FEDER-000026

LISBOA-07-5674FEDER-000027

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Definidos três cursos:
Curso de atualização em ecocardiografia: pretende-se que
os formandos atualizem conhecimentos e competências na
área da Ecocardiografia Transtorácica
Curso ecocardiografia pediátrica: pretende-se que os
imagem:
formandos adquiram conhecimentos e competências em
ecocardiografia pediátrica
Curso de atualização em ecografia vascular: pretende-se
que os formandos atualizem conhecimentos e
competências na área da ecografia vascular

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e FACULDADE
DE
MEDICINA
formativas
UNIVERSIDADE DE LISBOA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE Reforço
do
poder
computacional
e
de
formativas
DE LISBOA
armazenamento para Mestrado em Ciência de Dados

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
formativas

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
formativas

Tecnologia
de
diagnóstico
ultrassonografia cardiovascular

DA

por

Equipamentos para Novos Programas de Ensino
Superior - Novo Mestrado em Reabilitação
Cardiovascular

Diagnóstico em Neurofisiologia

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LabIT
Laboratório
formativas
LISBOA
Telecomunicações

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE
Lab4Mat
formativas
LISBOA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

Expansão e diversificação da oferta de ensino
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE superior do ISCTE através da oferta de cursos
formativas
LISBOA
técnicos superiores profissionais (CTeSP) no concelho
de Sintra.
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Ciências Biomédicas
Laboratorial (CB&ICL)

e

Investigação

de

Clinico-

Informática

e

Investimentos para novos programas de formação
avançada nos domínios da gestão de informação,
gestão e finanças e medicina da Universidade Nova
de Lisboa – Nova Update.

Aquisição de equipamentos para o Mest. em Reabilitação
Cardiovascular, projeto inovador e ainda inexistente na
região e no País, com uma abordagem interprofissional e
multidisciplinar, beneficiando das sinergias do CAML, que
proporcionará formação de excelência nas áreas incluídas
no âmbito da reabilitação cardiovascular, com o objetivo de
promover a capacidade de investigação, inovação e
desenvolvimento científico para a prática profissional.
A operação consiste no reforço do sistema de
armazenamento de dados e computação existente,
dotando o novo Mestrado em Ciência de Dados (Data
Science) de uma ferramenta pedagógica flexível para a
realização de trabalhos práticos. O custo é reduzido por
assentar numa solução modular, expansível, de baixo
custo e com elevado grau de independência dos
vendedores de equipamento informático.
Com a implementação deste projeto pretende-se
responder à necessidade de diagnósticos cada vez mais
precoces das patologias do foro neurológico, que permitam
um tratamento mais adequado e com melhores resultados,
com um aumento da qualidade de vida dos pacientes;
contribui também para desenvolver novos tipos de
tratamentos baseados no uso de interfaces neuronais
respondendo aos avanços tecnológicos desenvolvidos pelas
Neurociências.
A actual lacuna na oferta formativa de promoção do
desenvolvimento de competências nas áreas de Análise
Clínicas e Saúde Pública e Anatomia Citológica Patológica e
Tanatológica, levou á criação do curso “Anemias
hereditárias: Diagnóstico clinico-laboratorial” e do
Mestrado em Ciências Clínico-Laboratoriais. Esta operação
permite ampliar os recursos tecnológicos da formação ao
longo da vida e desenvolvimento de investigação clínicolaboratorial.
A LEIRT é um curso inovador conferente do grau de
licenciado na área da Informática, Redes e
Telecomunicações. A CAE da A3ES recomendou que se
criasse um laboratório específico para o novo ciclo de
estudos. O LabIT irá colocar ao dispor da LEIRT um
laboratório que exporá os alunos aos problemas e ao
desenvolvimento de soluções de última geração nas áreas
associadas à computação na nuvem, redes de
computadores e dos sistemas de telecomunicações.
O NOVA UPDATE irá permitir consubstanciar o
investimento em equipamento escolar, informático,
eletrónico, avançado de TIC e Bio impedância, redes de
informação, sistemas de monitorização, ações de
informação, com o objetivo estratégico de qualificar e
reforçar a aprendizagem com base em inovadoras
metodologias de ensino que promovam as melhores
condições científicas e pedagógicas de acordo com as
necessidades do mercado de trabalho.
O novo ciclo de estudos LMATE carece dos meios
informáticos apropriados para a prosecussão dos seus
objetivos, que se prendem com a formação de profissionais
aptos a integrarem o mercado de trabalho no
desenvolvimento
de
métodos
matemáticos
e
computacionais avançados na formulação, modelação e
resolução de problemas em diversos áreas. A candidatura
Lab4Mat visa proporcionar aos seus alunos condições para
desenvolverem as competências pretendidas.
No âmbito da criação da Escola de Tecnologias Digitais
Aplicadas, o Iscte desenhou uma oferta de cursos CTeSP
que irá oferecer em Sintra a partir do ano letivo 2021/2022.
Esta oferta, antecipa a entrada em funcionamento da
escola e a áreas de formação que constituirão o núcleo da
sua oferta, contribuindo para promover o acesso da
população da AML ao ensino superior (ES) e para estreitar a
relação do ES com as necessidades no mercado de
trabalho.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

31 980,00

225 028,50

93 378,91

24 600,00

29 615,32

43 329,66

663 374,36

33 539,63

599 668,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5675FEDER-000001

LISBOA-07-5675FEDER-000002

LISBOA-07-5675FEDER-000003

LISBOA-07-5675FEDER-000004

LISBOA-07-5675FEDER-000005

LISBOA-07-5675FEDER-000007

LISBOA-07-5675FEDER-000008

LISBOA-07-5675FEDER-000009

LISBOA-07-5675FEDER-000010

LISBOA-07-5675FEDER-000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
formativas

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

O Projeto “Val do Rio na Industria 4.0” pretende potenciar
a capacidade instalada e permitir a evolução dos
equipamentos de tecnologia avançada utilizada no Ensino
FORPRO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL Val do Rio na Industria 4.0
Profissional e ao dispor dos seus professores e alunos, no
sentido de uma maior adequação às exigências do mercado
de trabalho.
A presente Operação será promovida pela Convergência –
Formadores Associados, Lda. e visa a requalificação de
equipamento tecnológico e da infraestrutura TIC de ensino
CONVERGENCIA
FORMADORES Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa - profissional da unidade existente, e o apetrechamento de
ASSOCIADOS LDA
Investimento em novas TIC's
um novo espaço de ensino profissional que irá abrir em
Póvoa de Santa Iria, pela primeira vez, com o arranque do
próximo ano letivo (2017/2018). O valor total elegível
apresentado para cofinanciamento totaliza 138 304,02€.
Aquisição de:
• 37 computadores fixos - 2 salas * 16 c + 1 s professores *
2 c + 1 secretaria * 1 c + 1 s financeira * 2 c
•15 Portáteis – destinados aos professores
ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL
Modernizar para QUALIFICAR
•1 impressora a cores com scanner
EM TRANSPORTES E LOGISTICA
•6 Switchs e 2 Access Points
•2 videoprojetores
•1 máquina fotográfica / de filmar
•1 sistema de som portátil
Esta operação consiste na aquisição dos seguintes
elementos:
. 33 PCs com tecnologia AMD Ryzen e Intel Core i5;
. 2 videoprojectores LED;
. 1 polarímetro ZUZI 404;
COPEFAP - COOPERATIVA DE ENSINO CRL
Atualização de recursos tecnológicos
. 1 refratómetro ZUZI Abbe;
. 1 bloco de digestão – termostato LT200 HACH;
. 1 espectrofotómetro visível DR3900VIS HACH;
. testes em cuvete Amónio, HACH;Azoto total,
HACH;Fósforo total, HACH;CQO, HACH.

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e ESCOLA
TECNICA
DE
IMAGEM
formativas
COMUNICAÇÃO APLICADA LDA

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

Apetrechamento de Equipamento, Tecnologias de
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e MAGENSINUS - EMPRESA PROMOTORA DE
Informação e Comunicação / Diversidade da Oferta
formativas
SERVIÇOS DE ENSINO, S.A.
Formativa

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

COOPTÉCNICA
GUSTAVE
EIFFEL,
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
COOPERATIVA DE ENSINO E FORMAÇÃO Infraestruturas de formação
formativas
TÉCNICO PROFISSIONAL CRL

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

ASSOCIAÇÃO
PARA
FORMAÇÃO
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO Requalificação do Polo Tecnológico da EPM
formativas
MONTIJO

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e FUNDAÇÃO
formativas
SETÚBAL

322/698

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

ESCOLA

PROFISSIONAL

E Criação do Laboratório Multimédia e Realidade
Virtual

Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
formativas;

DE Escola Profissional de Setúbal: Equipamentos e Novas
TIC

O presente projeto a desenvolver pela EPI – Escola
Profissional de Imagem assenta na Criação do Laboratório
Multimédia e Realidade Virtual, disponibilizando assim
equipamentos/ferramentas TIC de última geração aos
alunos que frequentam a sua oferta formativa. O
desenvolvimento deste projeto vai ao encontro da
prioridade de investimento identificada, contribuindo para
a qualificação do ensino profissional e da melhoria da
oferta formativa.
A EPMagestil pretende adquirir equipamento escolar para a
Sala de Design Gráfico; A aquisição de equipamento
informático; A aquisição de computadores e acessórios
para o Curso Técnico de Design Gráfico; A aquisição de rede
de informação, através da aquisição de solução WIFI e de
acesso a TIC; A aquisição de equipamento eletrónico,
através de aquisição de quadro interativo; A aquisição de
equipamento e acessórios de monitorização, de vigilância.
Pretende-se com esta candidatura continuar a implementar
a modernização tecnológica, neste caso, nas áreas de
Eletrónica, Telecomunicações, Audiovisuais, Programação,
Restauração
e
Comunicação.Também
adquirir
equipamento necessário ao Grupo de Desenvolvimento de
Projetos, que abrange todos os que queiram elaborar
projetos, através da investigação e articulação de
competências técnicas e transversais a diversas áreas
disciplinares.
A operação visa a adaptação de espaços laboratoriais e
oficinas com vista a dar suporte às atividades formativas
desenvolvidas nos cursos profissionais ministrados pela
EPM que permitirão colocar em funcionamento as
seguintes infraestruturas: (1) Laboratório Experimental de
cozinha; (3) Laboratórios experimentais de TIC de última
geração; (1) Laboratório Experimental de manutenção
industrial; Apetrechamento da EPM com ferramentas TIC.
O Investimento na formação em competências tecnológicas
visando as necessidades específicas das empresas de TI dá
aos alunos as competências fundamentais para a
compreensão de toda uma área tecnológica, muito
evolutiva, potenciando a sua integração profissional e a
continuidade dos estudos para o nível universitário. A
aposta na criação de Academias Cisco e Microsoft confere
aos alunos certificações de fabricante que os valoriza e
diferencia.
Com 26 anos, a Escola tem cerca de 400 alunos, 13 turmas
e 8 cursos, e o conhecimento do meio empresarial e das
necessidades de adequação dos currículos à evolução das
ferramentas tecnológicas o que permite valorizar o
interface com as Empresas a nível nacional e comunitário
por via do ERASMUS.

242 121,24

89 439,07

54 481,95

26 442,50

633 410,62

69 604,79

194 736,63

116 364,48

75 001,13

168 960,32

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5675FEDER-000012

LISBOA-07-5675FEDER-000013

LISBOA-07-5675FEDER-000015

LISBOA-07-5675FEDER-000017

LISBOA-07-5675FEDER-000018

LISBOA-07-5675FEDER-000019

LISBOA-07-5675FEDER-000020

LISBOA-07-5675FEDER-000022

LISBOA-07-5675FEDER-000023

LISBOA-07-5675FEDER-000024

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

10.05

Favorecer o investimento através de equipamentos e
recursos didáticos, nomeadamente o investimento em TIC,
essenciais ao desenvolvimento de práticas conducentes
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
para melhoria das performances e desempenhos da
formativas
FORMAÇÃO
formativas
comunidade escolar, no contexto geral, assim como
inovando e incentivando a investigação e desenvolvimento
de competências.

97 505,05

10.05

A presente candidatura destina-se à implementação da
iniciativa ProLAB - Laboratórios de aprendizagem no ensino
profissional, especificamente para o apetrechamento de 22
FORMAÇÃO ProLAB - Laboratórios de Aprendizagem no Ensino Espaços Salas de Aula, 9 Laboratórios de aprendizagem,
Profissional
investigação e desenvolvimento relacionados com as áreas
de formação dos cursos profissionais desenvolvidos na
Escola e coincidentes com os eixos temáticos, áreas
temáticas e domínios prioritários da ENEI e EREIL.

405 659,14

A candidatura apresenta o investimento essencial na
aquisição de equipamentos e materiais necessários à
formação técnica dos cursos que ministra, assim como uma
melhoria dos níveis de equipamento existentes. São
contemplados equipamentos informáticos, eletrónicos,
mecânicos, vitais para uma formação pessoal e profissional
de qualidade.

219 150,00

Implementação de Sala / Laboratório de TI no âmbito da
Renovação do Parque informático e investimento em IoT (Internet das Coisas). Expansão da cobertura Wi-Fi da
IoT
área escolar. Divulgação do curso relacionado com o IoT.
Renovação do parque de vídeo projetores de sala de aulas

6 261,42

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e ORSIFOR-CENTRO
formativas
PROFISSIONAL DA MOITA S.A.

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e ENSINUS-ESTUDOS
formativas
PROFISSIONAIS S.A.

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
LUSO-FORMATAR S.A.
formativas

10.05

10.05

10.05

10.05

TÉCNICOS

E

INETE - Uma escola para o século XXI

A EP Magestil pretende adquirir uma Sala Laboratorial e
Oficinal para o Curso Técnico Design Gráfico; Aquisição de
computadores e Software Multimédia de última geração;
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e MAGENSINUS - EMPRESA PROMOTORA DE Reforço da Capacidade Instalada/Renovação da Aquisição de equipamento eletrónico, através de aquisição
formativas
SERVIÇOS DE ENSINO, S.A.
Infraestrutura Escolar
de quadro interativo com acesso à internet; Aquisição de
equipamento escolar, mobiliário e Equipamento de
Estúdio, Registo Digital e Fotográfico; Aquisição e
instalação de rede de de acesso a TIC de última geração;
Este projeto a desenvolver pela EPI assenta na criação e
qualificação dos laboratórios complementares ao
laboratório de Multimédia e Realidade Virtual,
disponibilizando equipamentos/ferramentas TIC de última
10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e ESCOLA
TECNICA
DE
IMAGEM
E Desenvolvimento de laboratórios complementares ao
geração aos alunos que frequentam a sua oferta formativa.
formativas
COMUNICAÇÃO APLICADA LDA
Laboratório de Multimédia e Realidade Virtual
O desenvolvimento deste projeto vai ao encontro da
prioridade de investimento identificada, contribuindo para
a qualificação e integração da oferta formativa do ensino
profissional.

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e FUNDAÇÃO
formativas
SETÚBAL

ESCOLA

PROFISSIONAL

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
COPEFAP - COOPERATIVA DE ENSINO CRL
formativas

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e ASSOCIAÇÃO PERCURSOS
formativas
FORMAÇÃO PSICOSSOCIAL

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
LUSO-FORMATAR S.A.
formativas

323/698

-

ENSINO

DE

Escola Profissional de Setúbal: EquipaRequalifica

Esta operação permite requalificar as infraestruturas
educativas e formativas da Escola Profissional de Setúbal
que conta atualmente com mais de 400 alunos, 14 turmas
e 8 cursos.

Esta operação consubstanciam-se na aquisição dos
seguintes elementos:
. Dois comutadores (network switch) com capacidade de
transmissão de dados de 10GBit e módulos de interligação
por fibra ótica;
Atualização da infraestrutura de rede e atualização
. Dez comutadores (network switch) com capacidade de
do centro de recursos
1GBit e possibilidade de uplink a 10GBit;
. Dez computadores pessoais;
. Dois projetores.
. 20 Memórias RAM 4G DDR3

88 190,62

195 179,00

109 124,93

8 877,50

Utilização de diversa tecnologia de acordo com as
necessidades
educativas,
designadamente
com
E
Infraestruturas do Ensino Profissional: Equipamentos equipamento informático, software educativo e
reestruturação da rede física informática particularmente
no que diz respeito ao acesso à Internet.

50 528,11

Esta candidatura visa adaptar um imóvel à realidade de um
estabelecimento de ensino com condições de imagem,
conforto e salubridade capazes de proporcionar aos seus
Adaptação de Instalações na Rua Andrade Corvo, nº utentes, isto é alunos, professores e funcionários, as
30
melhores condições possíveis para a realização das tarefas
adstritas a cada um deles. Por outro lado, pretende-se o
reforço dos meios didáticos capazes de assegurar o acesso
às melhores metodologias pedagógicas.

77 287,57

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-07-5675FEDER-000025

LISBOA-07-5675FEDER-000026

LISBOA-07-5675FEDER-000027

LISBOA-07-5675FEDER-000031

LISBOA-07-5675FEDER-000033

LISBOA-08-1406FEDER-000001

LISBOA-08-1406FEDER-000002

LISBOA-08-1406FEDER-000003

LISBOA-08-1406FEDER-000004

LISBOA-08-1406FEDER-000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

07

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para a aquisição
de competências e na
aprendizagem ao longo da
vida

08

08

08

08

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e ETPM - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DE
ETPM - REQUALIFICA
formativas
MAFRA, S.A.

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
FORPRO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL
formativas

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e ENSIPROF - ENSINO
formativas
PROFISSIONAL LDA

E

FORMAÇÃO Investimento em equipamentos para a Escola
Profitecla Lisboa

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e
EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA
formativas

Projeto de investimento em infraestruturas
tecnológicas para o ensino profissional das TI

50,00

Investir na educação, na
formação e na formação
profissional para aquisição de
competências
e
a
aprendizagem ao longo da
vida

10.05

10.05. Desenvolvimento das infraestruturas educativas e ENSINUS-ESTUDOS
formativas
PROFISSIONAIS S.A.

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da
Área Metropolitana de Lisboa - PAMUS/AML

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE SINTRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Percurso Ciclável Portela de Sintra-Ouressa

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE MAFRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Construção de Passeio Pedonal Carapinheira - Mafra

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE MAFRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Construção de Passeio Pedonal Barril – Baleia

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE PALMELA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

M3. Ligação intermodal Pinhal Novo Sul

Prioridade de Investimento | Investment Priority

324/698

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

TÉCNICOS

Nome da Operação | Operation Name

Val do Rio
Cibersegurança

E

na

Industria

4.0_Inovação

Resumo | Summary

e

INETE 2020

Passados 12 anos de vida da nossa entidade encontramonos numa fase de remodelação/requalificação de
equipamentos das nossas salas de trabalho tecnológico. Tal
requalificação permitirá, enquanto instituição, garantir a
qualidade da formação ministrada e o compromisso no
ensino de excelência, atarvés de um ensino mais
motivador, mais participativo, mais concentrado nas
aprendizagens dos alunos.
A presente Operação visa dar continuidade ao reforço da
capacidade instalada e evolução dos equipamentos de
tecnologia avançada utilizada no Ensino Profissional e ao
dispor dos seus professores e alunos, permitindo à EPVR
estar na linha da frente como um parceiro credível junto
das empresas na busca de melhores caminhos para a
preparação dos futuros profissionais: aos quais se exige um
conhecimento multidisciplinar e integrador.
Este projeto de investimento centra-se na aquisição de
equipamentos que criem condições na escola de
generalização do acesso à Internet e a criação espaços
inovadores de simulação e aprendizagem assim como
modernização e renovação do parque informático. No final
do dia pretende-se que com este investimento atingir os
objetivos do projeto educativo da escola e o sucesso dos
alunos.
Ao mudar de instalações foi fundamental pensar na criação
de espaços de aprendizagem, inovadores e adequados ao
crescimento do nº de alunos e requisitos que os cursos de
TI exigem. A aposta na criação de laboratórios e de
Academias Cisco, Microsoft e Linux confere aos alunos
certificações adicionais que muito os diferencia. Este
investimento em TI dá aos alunos todas as competências
para a sua integração profissional ou prosseguimento de
estudos.
INETE2020 é um projeto de melhoria pedagógica, técnica e
profissional. A operação prevê a aquisição de materiais
para equipar e aprofundar as práticas pedagógicas na
oficina de mecatrónica automóvel, no laboratório de
automação, assim como a criação de dois laboratórios, um
Fablab e uma Sala Multifunções.
O PAMUS AML terá quatro fases: 1 - Caracterização e
diagnóstico; 2 - Construção de Cenários, Objetivos e
Definição da Estratégia; 3 - Formulação e Avaliação das
Propostas; 4 - Programa de Ação. O PAMUS será suportado
em SIG para acompanhamento da informação. Prevê-se
que o acompanhamento seja feito pela Comissão Executiva
da AML; Grupo de Trabalho da Mobilidade e Transportes;
CEDM.
A presente proposta promove uma rede ciclável adequada
a este território, que potencia a adopção dos modos suaves
de forma consistente e gradual, face às limitações actuais e
futuras do transporte individual motorizado, esta
intervenção integra 2,7km de via segregada contínua para
bicicletas e 2,7km de via segregada para peões, como vias
dedicadas às mobilidades suaves e à redução de emissões
de carbono.
A operação consistirá numa intervenção que abrange uma
área de aproximadamente 3000 m2. Serão realizados
trabalhos de construção de uma via pedonal entra a vila de
Mafra e a localidade de Carapinheira. Ao Empreiteiro
compete a execução de todos os trabalhos deste projecto,
incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais
com todos os trabalhos inerentes, conforme desenhos e
caderno de encargos.
A operação consistirá numa intervenção que abrange uma
área com aproximadamente 2,20m e 2Km de comprimento
. Serão realizados trabalhos de construção de uma via
pedonal entre as localidades do Barril e a Baleia. Ao
Empreiteiro compete a execução de todos os trabalhos
deste projecto, incluindo o fornecimento e aplicação de
todos os materiais com todos os trabalhos inerentes,
conforme desenhos e caderno de encargos.
A operação M3. Ligação Intermodal Pinhal Novo centra-se
na zona sul de Pinhal Novo e tem como finalidade a
promoção da intermodalidade e a criação de condições de
apoio à rede ciclável local, numa lógica de interface, junto à
estação de caminho-de-ferro, e, concomitantemente, a
requalificação de espaços degradados do centro da Vila de
Pinhal Novo, no contexto das acessibilidades e mobilidade.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

52 706,78

144 243,11

81 996,27

105 141,51

127 037,88

92 188,50

215 820,85

128 255,36

95 000,00

170 750,69

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-1406FEDER-000006

LISBOA-08-1406FEDER-000008

LISBOA-08-1406FEDER-000009

LISBOA-08-1406FEDER-000010

LISBOA-08-1406FEDER-000012

LISBOA-08-1406FEDER-000014

LISBOA-08-1406FEDER-000015

LISBOA-08-1406FEDER-000016

LISBOA-08-1406FEDER-000017

LISBOA-08-1406FEDER-000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE MAFRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE SINTRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DA AMADORA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DA AMADORA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE LOURES
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Nome da Operação | Operation Name

A área de intervenção apresenta uma configuração
aproximadamente retangular com uma extensão de
21.214,40m2, o parque intermodal contará com 17 lugares
de estacionamento para autocarros, 241 lugares para
Parque Intermodal da Vila de Mafra - Alto da Vela
veículos ligeiros e 7 lugares para caravanas e/ou
autocaravanas, de modo a apoiar o turismo do centro da
Vila, tratando-se de uma operação que vai permitir o
reforço da utilização do transporte público coletivo e dos
respetivos modos suaves.
Esta ciclovia surge da necessidade de melhorar as
condições de segurança rodoviária e promover a melhoria
Rede Ciclável dos eixos Agualva-Queluz,Massamá- da mobilidade através de outro meio de transporte
Casal da Barota e Queluz-Belas/troço Agualva - (Bicicleta).
Massamá
A intervenção situa-se na ligação da Estação ferroviária de
Agualva-Cacém, a Massamá e introdução na malha urbana
da zona numa extensão aproximada de 4,5km.
Criação de um corredor pedonal entre a estação de
metropolitano Amadora-Este e o Parque Central da
Amadora, com 2,157 km de vias dedicadas à mobilidade
suave. Concorre para a redução global de gases com efeito
Corredor Pedonal - Metro Amadora Este/Centro da
de estufa no Município, estimando-se uma redução em
Amadora/Orçamento Participativo 2014
13,4%. Contempla um conjunto de acções adaptadas à
envolvente existente, quer sejam os edifícios,
estacionamentos, as vias rodoviárias, quer as árvores e
respectivas caldeiras.
Melhoria da circulação pedonal ao longo de toda a Rua da
Liberdade, Freguesia da Encosta do Sol, com 1,36 km de
vias dedicadas à mobilidade suave. Concorre para a
Rua da Liberdade - Circulação Pedonal/Orçamento redução global de gases com efeito de estufa no Município,
Participativo 2015
estimando-se uma redução em 8,4%. Contempla
uniformização de pavimentos, mobiliário urbano e
equipamentos, criação e reorganização de estacionamento,
acréscimo de arborização e melhoria da circulação pedonal.

Loures Ciclável - Troço Moscavide Portela Sacavém

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE ODIVELAS
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Plano de Mobilidade e Transportes de Odivelas | Fase
I – Implementação de projetos e intervenções
prioritárias

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE MAFRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Construção de Passeio Pedonal e Ciclovia AchadaMafra

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DA AMADORA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Melhoria da Acessibilidade em Modos suaves aos
Interfaces de Transportes Públicos

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Requalificação da EN 10 - Ciclovia/Percurso Pedonal Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa e Alverca do
Ribatejo

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Requalificação
do
Terminal
RodoFerroviário/Estacionamento Dissuasor - Alverca do
Ribatejo

325/698

Resumo | Summary

A presente candidatura assenta em duas componentes:
A componente Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria
refere-se ao levantamento topográfico realizado no âmbito
do projeto de execução.
A Componente Construções diversas relativo à empreitada
de
execução
de
um
Percurso
Ciclável
Moscavide–Portela–Sacavém, no concelho de Loures, com
uma dimensão de cerca de 2.600 m.
O plano pretende ser doc. q visa implementação de
1sistema de transportes e respetivas infraestruturas, cujas
ações permitam diminuir o uso do transporte individual e
garanta a adequada mobilidade das populações,
promovendo inclusão social, qualidade de vida urbana e
preservação do património histórico,edificado e ambiental,
designadamente através da implementação de projetos
prioritários numa área c/mudanças territoriais profundas
(Pontinha).
A operação consistirá numa intervenção que abrange um
troço de via com aproximadamente 4,6Km de comprimento
. Serão realizados trabalhos de construção de uma via
pedonal entre as localidades da Achada e os Salgados
(Mafra), contribuindo para derradeira ligação EriceiraMafra através de modos suaves. Ao Empreiteiro compete a
execução de todos os trabalhos deste projeto, conforme
desenhos e caderno de encargos.
Criação de rede pedonal que contempla um conjunto de
acções adaptadas à envolvente existente, num total de
8,139 Km de vias dedicadas à mobilidade suave distribuídas
pelos seguintes troços: Biblioteca Fernando Piteira Santos –
Av. Com. Luís António da Silva; Damaia – Qt. Grande;
Interface St. Cruz/Damaia – Br. do Zambujal; Rua Aurélio
Ferreira – Av. D. José I; Av. Dr. José Pontes – Parque
Central; Interface Reboleira – Interface St. Cruz/Damaia.
Construção de um percurso pedonal e ciclável num troço
da EN10 com cerca de 7km, incluindo reformulação do
traçado existente, reposicionamento de infraestruturas e
implementação de medidas de acalmia de tráfego por
forma a garantir a segurança e o conforto dos utilizadores
da mobilidade suave.
A área de intervenção referente à REQUALIFICAÇÃO DO
TERMINAL
RODO-FERROVIÁRIO/
ESTACIONAMENTO
DISSUASOR- ALVERCA DO RIBATEJO, apresenta uma área
de 39.572,00 m2. Visa reforçar a sua inserção na malha
urbana e introduzir melhorias das suas condições físicas e
funcionais, potenciando a utilização e fruição ao Interface
de modo promover as deslocações pendulares das
populações e consequentemente contribuir para a
diminuição de emissões de carbono.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

1 076 207,84

899 910,34

301 325,54

158 980,66

223 182,96

1 759 581,27

295 000,00

844 002,59

3 144 562,23

634 467,40

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-1406FEDER-000019

LISBOA-08-1406FEDER-000020

LISBOA-08-1406FEDER-000021

LISBOA-08-1406FEDER-000022

LISBOA-08-1406FEDER-000023

LISBOA-08-1406FEDER-000024

LISBOA-08-1406FEDER-000026

LISBOA-08-1406FEDER-000028

LISBOA-08-1406FEDER-000032

LISBOA-08-1406FEDER-000033

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE PALMELA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE PALMELA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE ALMADA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SETUBAL
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Nome da Operação | Operation Name

A operação candidata faz parte da ação estratégica para a
criação da Rede Ciclável da Península de Setúbal e liga o
Pinhal Novo e ao Montijo, através da EN252 (no limite
M1. CICLOP7 - Rede clicável da Península de Setúbal -Norte do concelho de Palmela / início do concelho do
Concelho de Palmela (Pinhal Novo - 2.ª fase)
Montijo), coincidente em parte com o antigo corredor
ferroviário intermunicipal, e confina com o troço Sul da
ecopista do Pinhal Novo (em funcionamento e cofinanciada
pelo QREN).
A operação candidata promove a Península de Setúbal
como uma área privilegiada e dinâmica de expansão da
região metropolitana de Lisboa, numa candidatura
M2. HUB10 – Plataforma Humanizada de Conexão
intermunicipal, através da melhoria do Troço Norte da
Territorial – Concelho de Palmela (1ª fase – Troço
Estrada dos 4 Castelos, designadamente do reperfilamento
Norte da Estrada dos 4 Castelos)
da faixa de rodagem e de novo enquadramento
paisagístico, bem como inclusão de via para peões e
ciclistas.
A Câmara Municipal de Almada pretende implementar um
serviço de mobilidade inclusiva, “Circuito da Saúde”. A
presente candidatura prevê a instalação de equipamentos
Criação do serviço de mobilidade inclusiva “Circuito de validação e sistemas de bilhética integrada nos veículos
da Saúde” de Almada
afetos a este serviço, assim como painéis de informação ao
público em tempo real. A adoção destas medidas
potenciará a utilização do serviço e garantirá a integração
modal com os restantes transportes coletivos de Almada.
Reforçar
ligações
intermunicipais
promover
intermodalidade-Promover
mobilidade
territorial
sustentável,eficiência,qualidade
nas
deslocações
pendulares-Facilitar acesso e mobilidade metropolitanaPAMUS 04 - HUB10 - Plataforma Humanizada de
(Re)vitalizar atividades económicas, inovação e o
Conexão Territorial - Concelho de Setúbal
empreendedorismo-Desenvolver a fruição das vias
estruturantes-Diminuição do CO2- Promover redes de
trabalho a partir de soluções comuns q permitam a
conceção,gestão de modelos de governação local/regional.

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SETUBAL
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

PAMUS 01 – Interface de Setúbal

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE MAFRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Parque Intermodal da Venda do Pinheiro

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SESIMBRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ação 1. Alfarim - Caixas | CICLOP 7 - Sesimbra

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SESIMBRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ação 3. Sampaio | CICLOP 7 - Sesimbra

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SESIMBRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ação 7. Maçã-Santana | CICLOP 7 - Sesimbra

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SESIMBRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ação 8. Santana - Sesimbra | CICLOP 7 - Sesimbra

326/698

Resumo | Summary

O Interface de Setúbal contempla um terminal rodoviário
implementado à superfície, junto à estação ferroviária de
Setúbal com uma área aproximada de 3.468 m2, com
espaço para estacionamento de 14 autocarros, bem como
zonas de apoio à exploração e zona de apoio ao público e
bilheteiras e um parque de estacionamento subterrâneo
com uma área de 3.000m2 para uma capacidade de 117
lugares de estacionamento distribuídos por um único piso.
A presente intervenção consiste na construção de um
parque de estacionamento para autocarros, automóveis
ligeiros e interface dos autocarros, como resposta às
necessidades de estacionamento provocadas pelas viagens
pendulares entre a União de Freguesias da Venda do
Pinheiro e Santo Estevão das Galés/Lisboa e União de
Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estevão das
Galés/Mafra/Ericeira.
Pretende-se criar condições para uma mobilidade mais
universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público,
promovendo uma rede favorável a modos suaves nas
deslocações de proximidade, complementar às vias
rodoviárias e interfaces públicos, melhorando as condições
de circulação, garantindo a continuidade entre
aglomerados e interligando os principais espaços urbanos.
Pretende-se no lugar de Sampaio, polo de equipamentos
escolares e envolvente periurbana, criar condições para
mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do
espaço público, promovendo uma rede favorável a modos
suaves nas deslocações de proximidade, complementar às
vias rodoviárias e paragens de TPC, melhorando as
condições de circulação, garantindo a continuidade entre
aglomerados e interligando os principais espaços urbanos.
Pretende-se no troço Maçã – Santana criar condições para
uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os
utentes do espaço público, promovendo uma rede
favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade,
complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos,
melhorando as condições de circulação, garantindo a
continuidade entre aglomerados e interligando os
principais espaços urbanos.
Pretende-se criar condições para uma mobilidade mais
universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público,
promovendo uma rede favorável a modos suaves nas
deslocações de proximidade, complementar às vias
rodoviárias e interfaces públicos, melhorando as condições
de circulação, garantindo a continuidade entre
aglomerados e interligando os principais espaços urbanos.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

299 045,88

522 900,20

74 803,34

368 861,15

2 338 895,68

1 083 307,68

217 900,34

168 785,84

374 180,96

110 028,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-1406FEDER-000034

LISBOA-08-1406FEDER-000036

LISBOA-08-1406FEDER-000039

LISBOA-08-1406FEDER-000040

LISBOA-08-1406FEDER-000041

LISBOA-08-1406FEDER-000044

LISBOA-08-1406FEDER-000045

LISBOA-08-1406FEDER-000046

LISBOA-08-1406FEDER-000047

LISBOA-08-1406FEDER-000049

LISBOA-08-1406FEDER-000051

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SESIMBRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ação 9. Sesimbra | CICLOP 7 - Sesimbra

Pretende-se criar condições para uma mobilidade mais
inclusiva a todos os utentes do espaço público,
promovendo uma rede favorável a modos suaves,
valorizando a componente pedonal, nas deslocações de
proximidade e em complementaridade com a rede urbana
de TP, melhorando as condições de circulação e garantindo
a continuidade de percursos de encosta mais acessíveis no
espaço urbano.

153 392,60

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DA MOITA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Procede-se através da presente operação à Criação de 32
Abrigos e Recortes para tomada e largada de Passageiros
Criação de Abrigos e Recortes para tomada e largada na Extensão da Rede de Transportes Públicos ao Vale da
de Passageiros na Extensão da Rede de Transportes Amoreira, Baixa da Banheira e a Alhos Vedros dotando
Públicos ao Vale da Amoreira, Baixa da Banheira e assim este corredor de ligação ao concelho do Barreiro e à
Alhos Vedros
Estação Ferroviária de Alhos Vedros de condições atractivas
à utilização generalizada dos meios de transporte público
colectivo em detrimento do transporte individual.

96 592,65

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DA MOITA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Procede-se através desta operação à Criação de uma Via
Criação de Via Ciclável e Pedonal entre a Rua D.
Ciclável e Pedonal entre a Rua D. Manuel I na Moita e a
Manuel I e a Rotunda do Carvalhinho
Rotunda do Carvalhinho na Freguesia da Moita.

164 713,24

04.05

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE ODIVELAS
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE MAFRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

A presente operação visa a criação de um conjunto de
percursos pedonais, cujo traçado se apresenta em alguns
troços coincidente com parte do traçado da rede ciclável
municipal, contribuindo, desta forma, para uma
Projeto Percorrer Odivelas - Percurso centro Histórico intervenção global e integrada de um sistema de
transportes que promove a articulação entre as
deslocações a pé e a ocupação/envolvente urbana, com
vista à promoção de um padrão de mobilidade mais
sustentável.
A operação é constituída por uma única componente de
investimento que consiste na construção do passeio
Construção de Passeio Pedonal Alcainça - Malveira
pedonal que irá ligar a localidade de Alcainça à Malveira ao
longo da E.N.116 , numa intervenção que totaliza 2300 m e
com uma largura média de 2.5 m.

133 207,46

145 207,58

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE MAFRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Construção de um Parque Intermodal que contará com 31
lugares de estacionamento para autocarros, 162 lugares
para veículos ligeiros e 8 lugares para autocaravanas. A
Construção do Parque Intermodal da Ericeira e
área de intervenção apresenta uma área de cerca 14.
sistema de vai-vem através de miniautocarros - 1.ª
871m2 que se encontra localizada na freguesia da Ericeira e
fase
confronta a poente com a Rua Alto da Camacha, a norte
com a Rua dos Eucaliptos, a sul com as novas instalações da
GNR da Ericeira e a nascente com um terreno particular.

1 951 584,51

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE LISBOA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ligações Cicláveis

Os objetivos estratégicos de redução de efeitos ambientais
negativos, de redução dos tempos de congestionamento e
de melhoria da saúde pública, fundamentam fortemente a
implementação da operação ‘Ligações Cicláveis’ e de todo o
PAMUS. As ligações cicláveis serão maioritariamente
construídos em canal próprio, segregado do trânsito
automóvel, sem recorrer a espaços atualmente pedonais.

6 313 904,68

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DA MOITA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Esta operação consiste na Requalificação do Parque de
Requalificação do Parque de Estacionamento
Estacionamento
Complementar
ao
Interface
Complementar ao Interface Rodo-Ferroviário da
Rodoferroviário da Moita bem como dos respectivos
Moita e respectivos Acessos
acessos.

198 579,73

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE LOURES
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE MAFRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE PALMELA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

327/698

Esta operação pretende igualmente reforçar a quota de
utilização de modos suaves, apostando na estruturação de
uma rede ciclável intermunicipal articulada com redes
municipais em meio urbano que estabeleça a ligação às
PAMUS Loures Ciclável - Troço Loures Infantado
principais interfaces de transportes. Neste sentido, a
operação é complementada por 3 troços a realizar pelo
Município de Loures, que permitirão a ligação entre as
Zona Norte e Oriental do concelho.
A presente operação contempla a construção de um
percurso pedonal com aproximadamente 1,3 Km de
Construção do Passeio Pedonal entre Ribeira D'Ilhas e
comprimento entre Ribeira d’Ilhas e Ribamar.
Ribamar
A intervenção desenvolve-se na sua generalidade do lado
esquerdo da EN247 no sentido Sul/Norte
A ciclovia de Quinta do Anjo faz parte da ação estratégica
para a criação da Rede Ciclável da Península de Setúbal,
contribuindo para a consolidação da rede ciclável municipal
e intermunicipal, numa perspetiva de utilização de
M1. CICLOP7 – Rede Ciclável da Península de Setúbal
transportes suaves nos movimentos pendulares (casa –
– Concelho de Palmela (troço da Quinta do Anjo)
trabalho e casa – escola) e numa lógica intermodal,
atendendo aos principais aglomerados urbanos, às
estações ferroviárias e rodoviárias e às ligações
intermunicipais.

258 832,00

469 458,07

330 901,65
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-1406FEDER-000052

LISBOA-08-1406FEDER-000054

LISBOA-08-1406FEDER-000055

LISBOA-08-1406FEDER-000056

LISBOA-08-1406FEDER-000057

LISBOA-08-1406FEDER-000058

LISBOA-08-1406FEDER-000059

LISBOA-08-1406FEDER-000060

LISBOA-08-1406FEDER-000062

LISBOA-08-1406FEDER-000063

LISBOA-08-1406FEDER-000064

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE SINTRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Percurso ciclável para a cidade de AgualvaCacém/Criação de percurso pedonal e ciclável entre
Agualva e Mira-Sintra

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE SINTRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ciclovia Portela de Sintra (Estação CF - Escola
Secundária de Sta. Maria)

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DA AMADORA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Qualificação de Percursos Pedonais entre o Interface
da Reboleira e os Polos Empregadores e de
Educação/Formação do Polo Industrial da Venda
Nova

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SETUBAL
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

PAMUS 02 - Rede de Ciclovias Intermunicipal (Projeto
CICLOP7)

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE SINTRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Promoção da mobilidade sustentável, e ligação da
Avenida do Atlântico às zonas balneares

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE ALMADA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Valorização de Percursos Pedonais e Cicláveis de
Ligação aos Equipamentos Escolares do Interior do
Concelho

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE SINTRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Criação de circuito ciclável e pedonal na freguesia de
Rio de Mouro e ligação ao Cacém

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE SINTRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Percurso ciclável e pedonal na ligação Colares,
Banzão, Praia Grande

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE ODIVELAS
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Execução do Plano da Rede Viária do Município de
Odivelas - Requalificação do troço final da estrada da
Arroja

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE MONTIJO
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Montijo Ciclável e a Reconversão da Linha de
Caminho-de-Ferro

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE ODIVELAS
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Criação de "zonas 30"
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Resumo | Summary
Este projeto vem integrar dois circuitos que tinham sido
propostos inicialmente uma vez que ambos se
complementam.A proposta dos percursos pedonais e
cicláveis para a União de Freguesias de Agualva e Mira
Sintra, possui uma extensão total de cerca de 6.600 m,
devendo passar a designar-se de percurso ciclável de
Agualva – Mira Sintra, uma vez que estes pertencem
integralmente à União de Freguesias de Agualva e Mira
Sintra.
Este projecto visa a construção de uma ciclovia e alterações
de geometria para adaptação da ciclovia aos passeios, via
rodoviária e espaços públicos em geral. Esta ciclovia surge
da necessidade de melhorar as condições de segurança
rodoviária e promover a melhoria da mobilidade através de
outro meio de transporte (bicicleta).
Qualificação de percursos pedonais entre o Interface da
Reboleira e o Pólo empregador e de formação da zona
industrial da Venda Nova, na Freguesia da Falagueira –
Venda Nova, Concelho da Amadora, desenvolvendo-se ao
longo de 2,55 km e contribuindo para a redução da emissão
de gases com efeito de estufa em cerca de 1.870,1
ton/CO2.
A intervenção pretende valorizar os modos suaves, através
da construção de 2 ciclovias dedicadas para a transferência
funcional de modo para melhoria dos acessos aos
interfaces da Praça do Brasil e de Coina, respetivamente,
integrado em projeto intermunicipal. Prevê-se a
intervenção numa extensão de 3.350,00m (Setúbal até
Palmela) e 6.850,00m (Setúbal até Sesimbra), num total de
10.200,00m.
A intervenção objeto do presente projeto situa-se na
ligação ao projeto de promoção da revitalização urbana e
mobilidade sustentável da Av. do Atlântico e ligação ao
percurso pedonal-ciclável Praia das Maçãs-Aguda numa
extensão aproximada de 2,15 km.
A candidatura enquadra-se na tipologia “mobilidade
urbana sustentável e integra investimentos nos modos
suaves (bicicleta e pedonal). Cria ao longo ado eixo de
ligação entre o Lazarim e Vale Figueira corredores em sítio
próprio e/ou circulação mista de modos suaves, garantindo
o ordenamento do estacionamento, a circulação e
atravessamento pedonal e e ciclável numa extensão de 2,5
Km.
Esta ciclovia visa promover a articulação com a rede de
transportes públicos, aumentar as acessibilidades ao
interface modal de transporte colectivo composto pelo
modo ferroviário e rodoviário de passageiros . O circuito
representa o início da ligação ciclável segura de Rio de
Mouro a outras localidades.
Promoção do uso de modos de transporte ambientalmente
sustentáveis e seguros, visando a redução do consumo
energético e impacto ambiental em território inserido no
Parque
Natural
Sintra-Cascais,
redução
dos
congestionamentos e constrangimentos na zona costeira, e
melhoria da segurança rodoviária nos aglomerados
urbanos, através do condicionamento à circulação e
segregação dos modos de transporte, pedonais bicicletas e
automóvel.
Com a presente intervenção prevê-se a alteração do
traçado e da largura dos passeios, com o objetivo de
diminuir a via rodoviária para 3 metros e o aumentar a
largura dos passeis para aproximadamente 2 metros, de
forma a melhorar significativamente as condições de
mobilidade pedonal num contexto de global de qualificação
do ambiente urbano
Construção de uma ciclovia entre a antiga estação de
caminho-de-ferro do Montijo e o limite do concelho com
Palmela, rumo ao desenvolvimento, coerente e sustentado,
para a materialização de deslocações em modos suaves nas
cidades e, em concreto, ao nível das ligações
intermunicipais para o mesmo fim, contribuindo para a
redução da emissão de CO2 para a atmosfera, em respeito
pelas metas regionais explicitadas no PORL.
Com a criação de uma “Zona 30” no Centro de Histórico de
Odivelas e áreas urbanas adjacentes, cuja expansão
remonta à segunda metade do século XX, pretende-se
solucionar a pressão exercida pelos veículos automóveis
sobre os peões, devolvendo-lhes o espaço público, com
benefícios a nível da salvaguarda do património construído
e qualificação do ambiente urbano.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

1 147 389,60

390 921,29

1 377 800,23

413 101,26

397 047,91

1 127 726,87

1 190 549,30

883 925,82

348 086,48

759 038,32

1 055 514,08

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-1406FEDER-000065

LISBOA-08-1406FEDER-000066

LISBOA-08-1406FEDER-000067

LISBOA-08-1406FEDER-000068

LISBOA-08-1406FEDER-000069

LISBOA-08-1406FEDER-000070

LISBOA-08-1406FEDER-000071

LISBOA-08-1406FEDER-000072

LISBOA-08-1406FEDER-000073

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
A presente operação pretende dar continuidade à ciclovia
que se encontra já em execução e que termina em
Massamá, indo ter uma extensão aproximada de 13,6 km.
Esta ciclovia diz respeito à 2ª fase da Rede Ciclável dos
Eixos Agualva, Cidade de Queluz e Belas ligando Massamá a
Queluz-Belas em corredor bidireccional e corredor
unidireccional.
Pretende-se no troço Almoinha – Santana criar condições
para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os
utentes do espaço público, promovendo uma rede
favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade,
complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos,
melhorando as condições de circulação, garantindo a
continuidade entre aglomerados e interligando os
principais espaços urbanos.
Pretende-se no troço Santana-Cotovia criar condições para
uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os
utentes do espaço público, promovendo uma rede
favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade,
complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos,
melhorando as condições de circulação, garantindo a
continuidade entre aglomerados e interligando os
principais espaços urbanos.
Pretende-se no troço Zambujal – Corredoura criar
condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a
todos os utentes do espaço público, promovendo uma rede
favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade,
complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos,
melhorando as condições de circulação, garantindo a
continuidade entre aglomerados e interligando os
principais espaços urbanos.
Pretende-se no troço Azoia – Aldeia Nova da Azoia criar
condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a
todos os utentes do espaço público, promovendo uma rede
favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade,
complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos,
melhorando as condições de circulação, garantindo a
continuidade entre aglomerados e interligando os
principais espaços urbanos.
Pretende-se na intervenção na Quinta do Conde apostar no
reforço das condições de mobilidade universal mais
acessível a todos os utentes, valorizando numa perspetiva
territorial mais ampla a centralidade do espaço urbano
como eixo de conurbação de valor supramunicipal,
favorecendo os modos suaves nas deslocações de
proximidade locais e nos acessos às plataformas de TP
regionais, de modo a prover melhores dinâmicas
quotidianas de mobilidade.

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE SINTRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Rede Ciclável dos eixos Agualva-Queluz,MassamáCasal da Barota e Queluz-Belas/troço MassamáQueluz Belas

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SESIMBRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ação 6. Almoinha - Santana | CICLOP 7 - Sesimbra

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SESIMBRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ação 4. Santana - Cotovia | CICLOP 7 - Sesimbra

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SESIMBRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ação 5. Zambujal - Corredoura | CICLOP 7 - Sesimbra

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SESIMBRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ação 10. Azoia - Aldeia Nova da Azoia | CICLOP 7 Sesimbra

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE SESIMBRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Ação 2. Quinta do Conde | HUB10 - Sesimbra

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE LOURES
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Criação de um percurso pedonal e ciclável com 6,1Km
articulando, através da Frente Ribeirinha do concelho de
Loures, os percursos pedonais e cicláveis já existentes e em
Loures Ciclável-Eixo Ribeirinho de Ligação Vila Franca projeto no concelho de Vila Franca de Xira com o Parque
de Xira/Loures/Lisboa
das Nações, no concelho de Lisboa. Concorrerá para a
mobilidade urbana sustentável articulando os modos
ferroviários, rodoviário, pedonal e ciclável, para a redução
do transporte individual e para a redução da emissão GEE.

04.05

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DA MOITA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE LOURES
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

329/698

Procede-se através da presente candidatura à criação de
uma “Zona 30” de coexistência entre peões, bicicletas e
automóveis, priorizando uma utilização francamente
pedonal e direccionada para os utilizadores mais
Criação de Zona 30 na Rua 1º de Maio - Baixa da
vulneráveis e com mobilidade mais condicionada. A
Banheira
intervenção limitará a velocidade máxima da circulação
automóvel reduzindo-se assim o ruído e as emissões
poluentes, e aumentando simultaneamente o conforto e a
atractividade ambiental.
A operação é referente à execução do projeto de
requalificação do Troço 2 da Rua da República/EN8, entre a
rotunda da Mealhada Junto ao Parque Adão Barata e a Rua
Augusto Marques Raso, em Loures, com uma extensão de
410m, e uma área de 7540 m2 (aprox.).
Pamus-Loures Acessivel - troço 2
Pretende-se que sejam criadas as condições que venham
promover a deslocação em modos suaves, contribuindo
para a redução do meio de transporte habitualmente
usado (carro) entre estes espaços.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

1 625 065,78

103 715,68

194 414,72

166 139,41

300 475,95

487 058,13

3 690 926,08

280 799,70

297 043,73
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-1406FEDER-000074

LISBOA-08-1406FEDER-000075

LISBOA-08-1406FEDER-000076

LISBOA-08-1406FEDER-000078

LISBOA-08-1406FEDER-000079

LISBOA-08-1406FEDER-000080

LISBOA-08-1406FEDER-000081

LISBOA-08-1406FEDER-000082

LISBOA-08-1406FEDER-000083

LISBOA-08-1406FEDER-000084

LISBOA-08-1406FEDER-000085

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE OEIRAS
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas CASCAIS
PRÓXIMA
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MOBILIDADE, ESPAÇOS
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes ENERGIAS, E.M. - S.A.
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas CASCAIS
PRÓXIMA
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MOBILIDADE, ESPAÇOS
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes ENERGIAS, E.M. - S.A.
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas CASCAIS
PRÓXIMA
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MOBILIDADE, ESPAÇOS
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes ENERGIAS, E.M. - S.A.
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DO BARREIRO
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05

GESTÃO
DE
URBANOS E

GESTÃO
DE
URBANOS E

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DO BARREIRO
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DO SEIXAL
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Resumo | Summary

A implementação deste projeto permitirá alterar
consideravelmente as
condições de segurança e conforto para os peões e utentes
Ciclovia Empresarial
de
bicicleta e funcionará como um enorme incentivo ao uso
destes
modos de transporte.
A Operação visa implementar um sistema de gestão de
bilhética, planeamento e fiscalização da operação em rede
Implementação do Sistema Gestão de Bilhética e
de transporte público de passageiros, designado por
Fiscalização de Concessão do Transporte Público de
Sistema de Gestão de Mobilidade de Cascais, projetando
Passageiros em Cascais
uma interligação, futura, com os demais operadores da
Área Metropolitana de Lisboa.
A Operação “Implementação do Sistema de Gestão
Inteligente da Rede Semafórica” visa a implementação de
um sistema inteligente de rede semafórica que permite a
monitorização e a execução remota de comandos. Será
Implementação do Sistema de gestão inteligente da
implementado em pontos críticos do concelho de Cascais
rede semafórica
em termos de constrangimentos de tráfego e de geração
de emissões poluentes e permitirá a priorização do
transporte público rodoviário através do reconhecimento
GPS das viaturas.

GESTÃO
DE
Implementação da
URBANOS E
concelhia (1ª Fase-A)

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE OEIRAS
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;
04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DO SEIXAL
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

330/698

Nome da Operação | Operation Name

rede

ciclável

A Operação visa a formalização do início da 1.ª fase da rede
ciclável estruturante no concelho de Cascais, materializada
em diversos percursos cicláveis urbanos que abrangem três
estruturante freguesias. Corresponde à criação das ciclovias da circular
de Alcabideche, da Avenida da República (nesta fase até à
Praça Condes de Barcelona) e de Tires – Carcavelos, que
integram dois corredores urbanos com uma elevada oferta
de polos geradores de deslocações.

A operação candidata tem enquadramento no âmbito da
construção e implementação da designada Rede Ciclável e
Pedonal de Alcochete e traduz-se no projeto de
Requalificação da Rua do Láparo (Troço do Percurso 3
requalificação da Rua do Láparo, com vista à melhoria das
da Rede Ciclável)
condições de circulação de todos os modos de deslocação,
especialmente, o ciclável e o pedonal, numa lógica
funcional de deslocações quotidianas e de curta distância.
Esta operação visa promover o incremento da utilização
quotidiana dos modos suaves no acesso ao interface de
transportes do Barreiro e à rede metropolitana de
Rede ciclável e pedonal na área de influência da transportes, através da concretização da ligação clicável e
interface de transportes do Barreiro
pedonal, entre a cidade e a interface de transportes,
promovendo a continuidade da cidade, a sua regeneração,
a qualidade ambiental, urbanística e paisagística e a
melhoria do ambiente urbano.

Ciclovia da Medrosa

A implementação deste projeto permitirá alterar
consideravelmente as condições de segurança e conforto
para os peões e utentes de bicicleta e funcionará como um
enorme incentivo ao uso destes modos de transporte

A operação integra o quadro de investimentos do
PEDU/PAMUS e incide na requalificação dos Interfaces de
Requalificar os Interfaces existentes
Amora e de Corroios Poente, sendo executada através de
duas empreitadas para cada uma das componentes,
Interface de Amora e Interface de Corroios Poente.
Requalificação de uma artéria que estabelece ligações
relevantes na mobilidade urbana da cidade de Alverca do
Ribatejo e do próprio Concelho, através da implementação
Acessibilidade Inclusiva - Requalificação da Avenida e articulação de diversas medidas que permitirão eliminar
Infante Dom Pedro - Alverca do Ribatejo
falhas no desenho urbano e dotar o percurso pedonal de
conforto e segurança, por forma a potenciar a mobilidade
suave e inclusiva e simultaneamente promover a utilização
do transporte público ferroviário.
O projeto do “Barreiro A – Centralidade Acessível” visa
aproximar a Estação Ferroviária ao centro da cidade,
eliminando barreiras físicas e favorecendo a circulação
pedonal, através de percursos fluídos, atrativos, seguros,
Barreiro A - Centralidade Acessível
confortáveis e inclusivos.
Constitui, por isso, uma aposta na pedonalização e na
garantia da acessibilidade universal a estes espaços da
cidade, e na qualificação de um espaço urbano, hoje
degradado e marginalizado.
Pretende-se com esta candidatura, o incremento dos
modos suaves, nomeadamente, a implementação de um
percurso ciclável na Avenida Afonso Costa, em Amora, no
Promoção da Acessibilidade Inclusiva no Município
Concelho do Seixal e a adoção de práticas de mobilidade
do Seixal
suave que garantam o direito à mobilidade de todos os
cidadão, através da melhoria da acessibilidade pedonal,
nomeadamente com a adequação de travessias de peões.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

1 468 262,48

762 600,00

387 450,00

2 290 981,96

817 106,56

2 673 930,00

967 954,00

500 000,00

400 000,00

692 076,00

282 325,70
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-1406FEDER-000087

LISBOA-08-1406FEDER-000088

LISBOA-08-1406FEDER-000090

LISBOA-08-1406FEDER-000092

LISBOA-08-1406FEDER-000093

LISBOA-08-1406FEDER-000094

LISBOA-08-1406FEDER-000095

LISBOA-08-1406FEDER-000096

LISBOA-08-1406FEDER-000097

LISBOA-08-1406FEDER-000098

LISBOA-08-1406FEDER-000099

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Através de ações chave criteriosamente selecionadas, serão
garantidas intervenções em três grandes interfaces
Promoção da Acessibilidade Multimodal Inclusiva nos multimodais de Lisboa, tendo em vista promover a sua
Interfaces de Lisboa – Gare do Oriente, Campo acessibilidade para todos, em particular a utilizadores com
Grande e Colégio Militar
mobilidade condicionada e, desse modo, contribuir para
operacionalizar a estratégia de mobilidade inclusiva e
sustentável definida para Lisboa.
A intervenção consiste numa empreitada que englobará a
melhoria das acessibilidades nas localidades de Mafra,
Malveira, Ericeira, Venda do Pinheiro e Carvoeira, tendo
MAFRA PARA TODOS - Promoção da Mobilidade
sido efetuado um levantamento dos trabalhos a executar,
Inclusiva
os quais foram devidamente quantificados e que deram
origem ao mapa de trabalhos e orçamento em anexo ao
formulário de candidatura.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICIPIO DE LISBOA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE MAFRA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE PALMELA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

A operação centra-se na zona sul de Pinhal Novo, e tem
como finalidade a promoção da intermodalidade e a
M6. Articulação do Jardim José Maria dos Santos com criação de condições de apoio à rede ciclável local, numa
o antigo Largo da Mitra e Pinhal Novo
lógica de interface, junto à estação de caminho-de-ferro, e,
concomitantemente, a requalificação do Jardim José Maria
dos Santos no contexto das acessibilidades e mobilidade.

517 465,00

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE PALMELA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Promoção da intermodalidade e a criação de condições de
apoio à rede ciclável local, na zona sul de Pinhal Novo, em
M5. Ligação do largo adjacente à Rua Infante D. articulação com o centro da Vila, numa lógica de interface,
Henrique (antigo largo da Mitra) à zona central de junto à estação de caminho-de-ferro, com particular
Pinhal Novo
incidência na requalificação do antigo Largo da Mitra, em
termos de parqueamento, no contexto das acessibilidades
e mobilidade.

191 144,53

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

A operação visa dar primazia à circulação pedonal e ciclável
nas Avenidas 5 de Outubro e Canto do Pinheiro, através
das soluções que se apresentam no projeto de execução e
Construção de Ciclovia e Requalificação das Avenidas
que se consideram mais adequadas, com o objetivo de
5 de Outubro e Canto do Pinheiro (Troço do Percurso
contribuir para a acalmia do tráfego e a segurança
1 da Rede Ciclável)
rodoviária, bem como com impactos positivos ao nível da
redução das emissões dos gases com efeito de estufa e dos
níveis de ruído decorrentes da circulação automóvel.

1 570 432,64

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DO SEIXAL
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Rede Ciclável e Pedonal na área de influência das
interfaces de transporte do Seixal

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DE PALMELA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

M2. HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão
Territorial - Concelho de Palmela (2ª fase – Troços
Nascente e Sul Estrada dos 4 Castelos)

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas EMEL - EMPRESA MUNICIPAL
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes LISBOA, E.M., S.A.
para a atenuação;

DE
LIGAÇÕES CICLÁVEIS - Parque de Campismo de Lisboa
DE
- Rotunda de Pina Manique

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas EMEL - EMPRESA MUNICIPAL
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes LISBOA, E.M., S.A.
para a atenuação;

DE
LIGAÇÕES CICLÁVEIS – Passagem Ciclopedonal sobre
DE
o Rio Trancão

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DA MOITA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

A presente acção consiste na reconversão viária da Ex
Estrada Nacional n.º11 na Baixa da Banheira para uma zona
Criação de Zona 30 na ex-EN 11-1 - Baixa da Banheira
de baixas emissões de carbono, (zona 30), com introdução
de vias dedicadas à mobilidade em modos suaves.

1 139 755,24

04.05

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana MUNICÍPIO DA MOITA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Pretende-se com a presente operação proceder à
Criação de corredor dedicado ao Transporte Público, reformulação do corredor de elevada procura que é a
(Corredor BUS), e aos modos suaves na Avenida 1º da Avenida 1º de Maio no Vale da Amoreira, priorizando-se os
Maio no Vale da Amoreira
percursos que são efectuados pelos veículos de transportes
públicos colectivos e com recurso aos modos suaves.

1 807 480,00

331/698

Pretende-se com esta candidatura, o incremento dos
modos suaves, nomeadamente, através de um conjunto de
intervenções ao nível da concretização de um novo
percurso misto (pedonal e ciclável) tornando estes
percursos mais seguros, pedonal e ciclável.
A operação candidata promove a Península de Setúbal
como uma área privilegiada e dinâmica de expansão da
região metropolitana de Lisboa, numa candidatura com um
enquadramento intermunicipal, através da melhoria dos
Troços Nascente e Sul da Estrada dos 4 Castelos,
designadamente do reperfilamento da faixa de rodagem e
de novo enquadramento paisagístico, bem como inclusão
de via para peões e ciclistas.
Os objetivos estratégicos de redução de efeitos ambientais
negativos, de redução dos tempos de congestionamento e
de melhoria da saúde pública, fundamentam fortemente a
implementação e o financiamento da operação
candidatada. Garante-se um canal próprio, segregado do
trânsito automóvel, sem recorrer a espaços atualmente
pedonais e a integração numa rede multimunicipal de
ciclovias.
Os objetivos estratégicos de redução de efeitos ambientais
negativos, de redução dos tempos de congestionamento e
de melhoria da saúde pública, fundamentam fortemente a
implementação e o financiamento da operação
candidatada. Garante-se um canal próprio, segregado do
trânsito automóvel, sem recorrer a espaços atualmente
pedonais e a integração numa rede multimunicipal de
ciclovias.

400 000,00

122 354,74

1 328 774,14

1 562 588,61

552 877,62

894 182,50
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-1406FEDER-000100

LISBOA-08-1406FEDER-000101

LISBOA-08-2316FEDER-000001

LISBOA-08-2316FEDER-000002

LISBOA-08-2316FEDER-000003

LISBOA-08-2316FEDER-000004

LISBOA-08-2316FEDER-000005

LISBOA-08-2316FEDER-000006

LISBOA-08-2316FEDER-000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

Apoiar a transição para uma
economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

04.05

04.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
Na prossecução dos objetivos e funções que lhe estão
atribuídos, a AML necessita suportar a sua atividade em
sistemas de informação avançados e capazes de
corresponder às necessidades dos cidadãos, promovendo a
sustentabilidade ambiental.
A presente candidatura insere-se no âmbito da
implementação de sistemas de informação essenciais ao
suporte a uma bilhética intermodal e à informação aos
passageiros, com base em dados obtidos em tempo real.

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

Sistema de Bilhética e Informação ao Público

04.05. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono
para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana WEMOB - E.M., S.A.
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes
para a atenuação;

A Operação visa a regularização do eixo viário ER377-2, que
liga a Costa de Caparica à zona de Vale Cavala na Charneca
de Caparica, atribuindo-lhe um caráter urbano, através da
Promoção da Mobilidade Urbana Sustentável através introdução das valências de circulação em modos suaves.
da Requalificação da ER 377-2 na Costa de Caparica Após esta intervenção será possível a deslocação em
modos suaves num percurso contínuo com cerca de 11km,
entre a Trafaria e o sul do concelho e condições de
circulação de transportes coletivos de passageiros.

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e EMEL - EMPRESA MUNICIPAL
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a LISBOA, E.M., S.A.
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DO SEIXAL
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A Instrumento Financeiro para a Reabilitação e
REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANAS Revitalização Urbanas - Eixo 8 - OT6 - PI 6.5
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE MAFRA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE MAFRA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE PALMELA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

332/698

DE Requalificação do Espaço Público da Zona Poente da
DE Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina - CAIS DO
SODRÉ / CORPO SANTO

Reabilitar Edifícios de Utilização Coletiva e
Requalificar o Espaço Público Envolvente - Área de
Reabilitação Urbana de Amora

A presente operação visa a implementação de um
instrumento financeiro (IFRRU 2020) para apoiar ações de
reabilitação urbana complementadas com eficiência
energética na habitação, congregando FEEI, fundos
provenientes de outros financiadores e de intermediários
financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos
financeiros com condições mais favoráveis face às
atualmente existentes no mercado.
Esta intervenção enquadra-se num conjunto de alterações
que a CML vem promovendo com o objetivo de
proporcionar condições de utilização pública dos espaços
da frente ribeirinha. Implica uma profunda alteração no
sistema de circulação desta zona, através do
reordenamento da circulação rodoviária, da valorização do
sistema de transportes públicos e da preferência dada aos
modos suaves com relevância para a circulação e uso
pedonal do espaço público
Integra o quadro de investimentos do PEDU, situa-se na
Área de Reabilitação Urbana de Amora, Núcleo Urbano
Antigo de Amora.
A empreitada para a reformulação e adaptação do edifício
da Casa do Educador incide no piso superior, águas
furtadas e acessibilidade com objectivo de dignificar o
espaço, reparar patologias da construção, compatibilizar
condições para as actividades, intervindo igualmente na
requalificação do espaço exterior.

A operação é constituída por uma única componente de
investimento - a empreitada da remodelação do edifício
dos antigos serviços municipalizados de água de Mafra,
para integração de três vertentes de prestação de serviços
Reabilitação do edifício dos antigos Serviços
à comunidade, a Junta de Freguesia de Mafra, Incubadora
Municipalizados de Água de Mafra
de Negócios e a "loja social", conforme projeto e mapa de
trabalhos em anexo ao presente formulário. A área de
implantação é de 892,90m2 e área de construção de
1680,90m2.
A presente operação é constituída por uma componente
que se traduz na remodelação de edificado municipal já
Reabilitação do Complexo da Quinta da Raposa
existente que comtempla uma área de construção de
743m2 agregando também o espaço envolvente com
709m2
A Requalificação do Miradouro Amália Rodrigues
corresponde a uma operação de reabilitação do espaço
público, a realizar na sequência e dando continuidade às
intervenções executadas no âmbito do PARFRA,
Requalificação do Miradouro Amália Rodrigues
cofinanciado pelo QREN, estando também esta operação
associada a ações de reabilitação efetuadas no conjunto
edificado envolvente à Av. dos Combatentes da Grande
Guerra/Miradouro Amália Rodrigues, em curso ou
concluídas nos últimos 5 anos.
A operação R7. Requalificação da Rua Serpa Pinto visa
renovar e qualificar os pavimentos do centro histórico da
vila de Palmela, continuando os investimentos efetuados
no PorLisboa/QREN. A operação inclui a renovação das
R7. Requalificação da Rua Serpa Pinto
infraestruturas existentes, nomeadamente da rede de
águas e saneamento, e a melhoria das condições de
acessibilidade e circulação no espaço público (pedonal e
automóvel), bem como a qualificação do estacionamento
automóvel.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

7 999 950,00

1 948 955,78

52 521 500,00

2 736 655,50

127 468,00

414 000,00

317 720,33

690 815,34

223 567,15
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-2316FEDER-000008

LISBOA-08-2316FEDER-000009

LISBOA-08-2316FEDER-000010

LISBOA-08-2316FEDER-000011

LISBOA-08-2316FEDER-000013

LISBOA-08-2316FEDER-000014

LISBOA-08-2316FEDER-000015

LISBOA-08-2316FEDER-000017

LISBOA-08-2316FEDER-000018

LISBOA-08-2316FEDER-000019

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

06.05

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE OEIRAS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Nome da Operação | Operation Name

Requalificação da Frente Marginal, Paço de Arcos

Resumo | Summary
Este espaço corresponde a uma área de intervenção que
liga a Praça Marques de Pombal (Fase B) à Praça Guilherme
Gomes Fernandes (Fase D), numa extensão com
aproximadamente 90m e numa área de 1.700m2.
Os espaços exteriores a requalificar, nomeadamente os
espaços não viários e pedonais encontram-se bastante
degradados, impossibilitando totalmente á sua fruição,
necessitando ser requalificados urgentemente.
A operação integra o quadro de investimentos do PEDU,
intervém na reabilitação de espaço público, integrada na
reabilitação da frente ribeirinha e do conjunto edificado
envolvente do Núcleo Urbano Antigo do Seixal
contribuindo para a qualificação e modernização do espaço
e do ambiente urbano, concretamente através da
requalificação de espaço público e de espaços verdes e
instalação de mobiliário urbano, situando-se na ARU de
Seixal.
Com a execução do projeto pretende-se reabilitar o
monumento para que fique novamente acessível ao
público, servindo também como palco privilegiado para a
realização de eventos culturais compatíveis com aquele
contexto patrimonial, numa utilização regular que possa
ser também sinónimo de preservação e legado às gerações
futuras.
A operação R5. Requalificação do Salão Nobre dos Paços do
Concelho integra um projeto de reabilitação do edifício
para sua conversação e preservação. Pressupõe a
intervenção na cobertura e nas fachadas, na zona do
saguão coberto do “corpo novo” e nas áreas contíguas, no
remate da fachada Sul com o arruamento e na área do
acesso pelo exterior na fachada principal, constituída pelo
conjunto das escadarias, terraço e arcadas.

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DO SEIXAL
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Qualificar o Espaço Público entre o Plano Edificado e
o Plano de Água da Baía do Seixal - Área de
Reabilitação Urbana de Seixal

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE MONTIJO
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação da Ermida de Santo António da Quinta
do Pátio D'Água

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE PALMELA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

R5. Requalificação do Salão Nobre dos Paços de
Concelho

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Pretende-se a reabilitação do espaço público a partir de um
eixo de ligação entre Santa Sofia/Quinta da Mina e o centro
de Vila Franca, estendendo-se por uma Alameda arborizada
Reabilitação Urbana - Centro Histórico - Eixo Santa
na Travessa do Cerrado, passando pelo Largo do
Sofia/Quinta da Mina - Vila Franca de Xira
Monumento ao Campino, onde se propõe a reabilitação do
Celeiro da Patriarcal, edifício classificado como Imóvel de
Interesse Público, reforçando o seu valor patrimonial.

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE LOURES
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE ALMADA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE LOURES
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE LOURES
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE MONTIJO
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

333/698

No âmbito do projeto de revitalização do centro urbano de
Loures, concluir às intervenções atualmente em curso na
proposta adjudicada: Rua da República, Rua de Olivença,
PARU – Reabilitação e Revitalização Urbana Loures
Rua Frederico Tarré, Rua Augusto Marques Raso, Rua
Antero de Quental, Avenida Major Rosa Bastos, Rua
Barbosa Resende, Avenida Dr. António Carvalho de
Figueiredo.
A intervenção incide sobre uma área central do núcleo da
Cova da Piedade, o Jardim e o Chalet Ribeiro Teles, visandose a qualificação e reabilitação integral e permitindo, no
Requalificação do Núcleo Histórico da Cova da caso do Chalet, refuncionalizar um edifício com valor
Piedade
histórico e patrimonial, atribuindo-lhe uma utilização
pública, assegurada pelo programa da Associação de
Professores de Almada e da Sociedade Filarmónica União
Artística Piedense.
No âmbito do projeto de revitalização do centro urbano de
Camarate, dar sequência às intervenções previstas no
projeto de execução: Aumentar as áreas de circulação
PARU – Reabilitação e Revitalização Urbana Camarate
pedonal ao longo da Rua Avelino Salgado de Oliveira e da
Rua Guilherme Gomes Fernandes, assim como a
pavimentação em torno da Igreja de Santiago.
No âmbito do projeto de revitalização do centro urbano de
Moscavide, dar sequência às intervenções previstas no
PARU – Reabilitação e Revitalização Urbana projecto de execução: Largo da Igreja, Rua 25 de Abril,
Moscavide
Praceta José Augusto Gouveia e Praceta Eng.º Adão Barata,
assim como da reabilitação do edifício do número 65 da
Avenida de Moscavide.
Reabilitação do edifício, conjugando as necessárias
reparações, melhorando o comportamento térmico e
redução energética, desempenho e reduzindo custos de
utilização. Renovação integral da cobertura degradada,
Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho
com isolamento térmico; substituição dos vãos exteriores
por unidades termicamente isoladas; reabilitação de vãos
interiores; requalificação térmica; instalação de sistema de
deteção de incêndios e renovação da pintura interior e
exterior.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

142 040,00

1 199 959,99

246 847,00

377 993,35

2 005 000,56

931 300,45

274 269,12

540 467,93

637 985,34

204 915,86
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-2316FEDER-000020

LISBOA-08-2316FEDER-000021

LISBOA-08-2316FEDER-000022

LISBOA-08-2316FEDER-000023

LISBOA-08-2316FEDER-000024

LISBOA-08-2316FEDER-000026

LISBOA-08-2316FEDER-000027

LISBOA-08-2316FEDER-000028

LISBOA-08-2316FEDER-000029

LISBOA-08-2316FEDER-000030

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary
A intervenção Praça do Convento de Jesus visa garantir a
preservação do valor do conjunto do Convento classificado
como Monumento Nacional tornando-o um espaço
convidativo e aprazível de vivência urbana. Na zona NO
será reorganizado o estacionamento com a inclusão de
plantações criando zonas de sombra. Será garantida
mobilidade e acessibilidade em toda a área. Será realizada
uma intervenção de conservação e restauro no Cruzeiro e
Hornaveque.
A Operação “Reabilitação de espaço público associado a
ações de reabilitação do conjunto edificado de São
Domingos de Rana”, localizada na Freguesia de São
Domingos de Rana, consiste na requalificação do espaço
público, no incremento da presença de elementos verdes,
na promoção da mobilidade suave e na melhoria das
infraestruturas urbanas, oferecendo uma resposta à
necessidade premente de melhoria do ambiente urbano.
A Operação de “Reabilitação de espaço público associado a
ações de reabilitação do conjunto edificado de Alcoitão”
pretende compatibilizar a circulação rodoviária e pedonal,
beneficiando as condições de acessibilidade universal e de
mobilidade do local, criando zonas de coexistência,
contemplando a introdução de árvores e a requalificação
da rede de drenagem pluvial (rede de infraestrutura
urbana).
A Operação “Reabilitação de espaço público associado a
ações de reabilitação do conjunto edificado do Estoril”
configura uma intervenção urbanística de requalificação e
redesenho do espaço público da malha antiga do Estoril,
compatibilizando a circulação rodoviária e pedonal,
beneficiando as condições de mobilidade e de usufruto
deste local pela população e requalificando a rede pluvial
(infraestruturas urbanas).

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE SETUBAL
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

PARU 01 - Requalificação da Envolvente do Convento
de Jesus

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação de espaço público associado a ações de
reabilitação do conjunto edificado de São Domingos
de Rana

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação de espaço público associado a ações de
reabilitação do conjunto edificado de Alcoitão

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação de espaço público associado a ações de
reabilitação do conjunto edificado do Estoril

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

A Operação de “Reabilitação de espaço público associado a
ações de reabilitação do conjunto edificado da Abóboda”
pretende compatibilizar a circulação rodoviária e pedonal,
Reabilitação de espaço público associado a ações de beneficiar as condições de usufruto do Largo do Chafariz, as
reabilitação do conjunto edificado da Abóboda
condições de acessibilidade universal e contribuir para a
melhoria da imagem urbana deste núcleo urbano. Deste
modo, esta operação oferece uma resposta à necessidade
permanente de melhoria do ambiente urbano.

06.05

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação de espaço público associado a ações de
reabilitação do conjunto edificado Alcabideche

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação de espaço público associado a ações de
reabilitação do conjunto edificado de Carcavelos

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação de espaço público associado a ações de
reabilitação do conjunto edificado de Trajouce

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação de espaço público associado a ações de
reabilitação do conjunto edificado de Caparide

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação de espaço público associado a ações de
reabilitação do conjunto edificado da Galiza

334/698

A Operação configura uma intervenção urbanística de
requalificação e redesenho do espaço público da malha
mais antiga e central de Alcabideche. Compatibiliza a
circulação rodoviária e pedonal, beneficiando as condições
de mobilidade suave e de usufruto deste local pela
população, necessidade acrescida pela localização neste
local da Igreja Matriz e de um estabelecimento do ensino
básico.
A Operação configura uma intervenção urbanística de
requalificação e redesenho do espaço público centrada na
envolvente norte da estação ferroviária de Carcavelos e na
articulação desta à área residencial na envolvente da Igreja
Paroquial, compatibilizando a circulação rodoviária e
pedonal, beneficiando as condições de mobilidade e de
usufruto deste local pela população e requalificando a rede
pluvial (infraestruturas urbanas).
A Operação, localizada na ARU de Trajouce, pretende
compatibilizar a circulação rodoviária e pedonal, beneficiar
as condições de usufruto do largo da Ribeira, potenciando
a acessibilidade universal e a mobilidade suave do local, e
contribuir para a melhoria da imagem urbana. Projeta o
reforço da estrutura ecológica local com a introdução de
árvores e melhora as infraestruturas urbanas, com a
requalificação da rede de drenagem pluvial.
A presente Operação, localizada na ARU de Caparide,
consiste na requalificação do espaço público, na criação de
zona de coexistência, eliminação do estacionamento
abusivo e a requalificação das redes de drenagem pluvial e
de águas para combate a incêndios. Tem como principal
objetivo melhorar a imagem urbana e as condições de
mobilidade e acessibilidade local, potenciar as funções do
território e as condições de habitabilidade da população.
A Operação “Reabilitação de espaço público associado a
ações de reabilitação do conjunto edificado de Galiza”
consiste na requalificação do espaço público,
compatibilizando a circulação rodoviária e pedonal e
beneficiando as condições de mobilidade suave e de
usufruto deste local pela população e utilizadores deste
território, reforçando a centralidade da área envolvente ao
Polo Comunitário da Galiza.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

1 607 662,16

109 479,04

101 408,08

316 952,73

137 495,49

148 335,51

288 678,50

108 554,57

110 702,22

116 936,86

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-2316FEDER-000031

LISBOA-08-2316FEDER-000032

LISBOA-08-2316FEDER-000034

LISBOA-08-2316FEDER-000035

LISBOA-08-2316FEDER-000036

LISBOA-08-2316FEDER-000037

LISBOA-08-2316FEDER-000038

LISBOA-08-2316FEDER-000040

LISBOA-08-2316FEDER-000041

LISBOA-08-2316FEDER-000047

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação de espaço público associado a ações de
reabilitação do conjunto edificado de Rebelva

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação de espaço público associado a ações de
reabilitação do conjunto edificado de Alvide

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE PALMELA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

R6. Requalificação do antigo edifício da GNR
(Reservas Arqueológicas Municipais)

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DA AMADORA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Requalificação Urbana da Rua das Fontainhas

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do Espaço Público e do Ambiente
Urbano na ARU (Promoção na Acessibilidade e
Mobilidade para todos)

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DA AMADORA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Regeneração Urbana do Sector Nascente da Venda
Nova

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Ribeira da Laje

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Valorização do Ambiente Urbano na ARU

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DA MOITA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Revitalização do Edifício do Mercado Municipal em
Alhos Vedros - Espaço FAVO

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE ODIVELAS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Avenida D. Dinis

335/698

Resumo | Summary
A Operação “Reabilitação de espaço público associado a
ações de reabilitação do conjunto edificado da Rebelva”,
localizada na União de Freguesias de Carcavelos e Parede,
consiste na requalificação do espaço público, no
incremento da presença de elementos verdes, na
promoção da mobilidade suave e na melhoria das
infraestruturas urbanas, oferecendo uma resposta à
necessidade premente de melhoria do ambiente urbano.
A Operação “Reabilitação de espaço público associado a
ações de reabilitação do conjunto edificado de Alvide”
consiste na requalificação do espaço público, no
incremento da presença de elementos verdes, na
promoção da mobilidade suave e na melhoria das
infraestruturas urbanas, oferecendo uma resposta à
necessidade premente de melhoria do ambiente urbano.
A operação R6. Requalificação do antigo edifício da GNR
(Reservas Arqueológicas Municipais) visa a recuperação do
referido edifício, com o intuito de aí instalar as reservas
arqueológicas municipais, as quais terão também as
valências de laboratório e um espaço de estudo de acervos.
As Reservas Arqueológicas Municipais estão abertas ao
público em geral e aos demais interessados por estas
matérias.
Integra o Plano de Acção de Regeneração Urbana da Venda
Nova (PARU-VN) e visa melhorar o ambiente urbano
promovendo e potencializando áreas de mobilidade,
regeneração e reconversão do espaço urbano, em
articulação com a rede viária envolvente e de acordo com
as características do tecido urbano consolidado existente
na Venda Nova /Falagueira e a acessibilidade à zona
empresarial, contribuindo para a sua melhor funcionalidade
e qualificação.
A operação candidata consubstancia-se numa intervenção
de regeneração urbana, na perspetiva de melhoria
generalizada da qualidade de vida da população, do
ambiente urbano e de revitalização da atividade
económica, contribuindo também para a melhoria da
imagem do espaço público, como uma forma de o
democratizar e de o aproximar de todos aqueles que o
utilizam.
O projecto irá incidir na coexistência de três dimensões,
nomeadamente a acessibilidade, a legibilidade e a
identidade do Concelho, com um vínculo estratégico na
imagem ambiental e na representação generalizada do
espaço exterior. Inscreve-se numa área de intervenção que
vai desde a rotunda da Falagueira até ao futuro nó de
ligação à rede viária da Damaia, bem como o troço de
ligação entre esse nó e a rotunda da CRIL na Damaia.
A Requalificação Ribeira da Laje vai beneficiar áreas de
circulação pedonal, tornando os espaços acessíveis a todos,
a melhoria dos espaços verdes, a valorização dos espaços
de encontro, promovendo o encontro de culturas, o
ordenamento dos espaços de estacionamento e a
uniformização do mobiliário urbano; a criação de percursos
pedonais e cicláveis integrados com a malha urbana
envolvente.
A operação materializa-se na aquisição de elementos de
mobiliário urbano, ao longo do principal eixo da frente
ribeirinha, na aquisição de sinalética em diversas
localizações, dentro da ARU do núcleo antigo de Alcochete
e na aquisição/reparação de Mupis para determinados
elementos do património cultural, como forma de valorizar
o ambiente urbano, contribuindo também para a melhoria
da mobilidade/acessibilidade no núcleo antigo.
No âmbito do Programa Municipal de Reabilitação Urbana
Moita2025, pretende-se com a presente operação
revitalizar o edifício e o espaço envolvente ao antigo
Mercado Municipal de Alhos Vedros dando vida a um
espaço quase desactivado e obsoleto criando uma
dinâmica social e económica. O Espaço FAVO – Fábrica de
Artes Visuais e Ofícios destinar-se-á a Residências
Artísticas, ao Movimento Associativo e à realização de
Feiras de Artes e Ofícios.
Operação de requalificação do espaço público, que visa a
valorização urbanística e arquitetónica de uma das mais
importantes artérias comerciais da Cidade de Odivelas, com
o intuito de assumir a ancoragem de uma futura
intervenção integrada de Urbanismo Comercial

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

172 053,35

122 248,38

633 041,74

1 285 146,00

260 399,66

1 459 514,00

2 134 469,95

56 193,00

75 135,19

874 304,71

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-2316FEDER-000051

LISBOA-08-2316FEDER-000052

LISBOA-08-2316FEDER-000054

LISBOA-08-2316FEDER-000055

LISBOA-08-2316FEDER-000056

LISBOA-08-2316FEDER-000057

LISBOA-08-2316FEDER-000058

LISBOA-08-2316FEDER-000059

LISBOA-08-2316FEDER-000060

LISBOA-08-2316FEDER-000061

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE SESIMBRA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Ações 2 e 4. Requalificação de equipamentos
públicos e áreas funcionais urbanas | Largo 2 de Abril
e Mata da Vila Amália

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE SESIMBRA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Ação 1. Reabilitação da capela de São Sebastião

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE LISBOA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Espaço Público - Paço da Rainha

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE OEIRAS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Requalificação e valorização do Palácio do Marquês
de Pombal

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE ODIVELAS
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Largo D. Dinis

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE MONTIJO
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação da Praça 1.º de Maio e Largo do
Guitarrista

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE MONTIJO
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE ALMADA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE ALMADA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE LOURES
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

336/698

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

Promover a reabilitação urbana como política integrada
que articula objetivos urbanísticos com estratégias
económicas e planos de inclusão social dedicados a
melhorar a vivência residencial, atrair investimento,
consolidar a paridade social e, aliar a criatividade e a
sustentabilidade ambiental na fruição do recinto público,
tudo em benefício da revitalização do espaço urbano e da
sua comunidade.
Promover a reabilitação dos equipamentos públicos em
contexto urbano como política integrada envolvendo
objetivos urbanísticos, estratégias económicas e planos de
inclusão societária para melhoria da vivência residencial e
consolidação da paridade coletiva, aliada à inovação social
e à sustentabilidade ambiental no recinto público,
benefício da revitalização do espaço urbano e da sua
comunidade.
Através de um conjunto de ações integradas sobre o
espaço público e as infraestruturas de saneamento, a
operação candidatada garantirá a requalificação e
revitalização da área de intervenção (Paço da Rainha/Largo
do Mitelo), de forma coordenada com um conjunto de
outros projetos previstos para áreas adjacentes, dando
expressão a uma estratégia integrada de intervenção no
espaço público da Cidade de Lisboa.
A reabilitação do Palácio Marquês de Pombal, localizado no
centro histórico da vila de Oeiras, que constitui o maior
símbolo desta Vila, irá conferir sem dúvida, uma melhoria
da integração e do impacto visual no conjunto urbano onde
se insere, quer pela veracidade histórica desta intervenção
quer pela reabilitação e recuperação deste edifício que
evidencia actualmente sinais de degradação.
A intervenção de Requalificação do Largo D. Dinis visa a
dignificação e valorização do único jardim público com
valor patrimonial no núcleo antigo da cidade, adjacente ao
Largo e ao Mosteiro de S. Dinis. Esta intervenção irá
materializar-se, em articulação com outras, na valorização
do Largo enquanto elemento de coesão urbana entre o
Mosteiro e a envolvente edificada
Transformar o espaço público e impulsionar a base
socioeconómica local, através da requalificação e da
melhoria do ambiente urbano. Promoção da acessibilidade
pedonal e da utilização do espaço público pelas atividades
económicas; Reordenamento do tráfego e do
estacionamento
automóvel;
Requalificação
de
infraestruturas e equipamentos urbanos; Valorização do
espaço público através de medidas de dinamização cultural
e económica.

Transformar o espaço público e impulsionar a base
socioeconómica local, através da requalificação e da
melhoria do ambiente urbano. Promoção da acessibilidade
Reabilitação da Rua Miguel Pais - Prolongamento do pedonal e da utilização do espaço público pelas atividades
“Passeio do Cais”
económicas; Reordenamento do tráfego e do
estacionamento automóvel; Valorização do espaço público
através de medidas de dinamização cultural e económica.
A requalificação do Jardim Público da Cova da Piedade
assentará na manutenção da sua estrutura de caminhos e
do material vegetal existente. Serão demolidos dois
Requalificação do Núcleo Histórico da Cova da elementos dissonantes (o snack-bar e os sanitários). Serão
Piedade - Jardim Público
remodelados os pavimentos e os passeios na envolvente
do Jardim, melhorando a acessibilidade através de
alterações à circulação rodoviária. Será também
remodelado o parque infantil e a iluminação.
A requalificação dos espaços exteriores do Caramujo e
Romeira incidirá na reorganização da circulação viária e
pedonal, criação de bolsas de estacionamento e zonas
Requalificação
dos
Espaços
Exteriores
do
verdes e reforço da iluminação com vista a melhorar as
Caramujo/Romeira
condições de acessibilidade, conforto e segurança de um
território que se encontra em franco processo de
revitalização económica.
A revitalização urbana de Sacavém consiste na
requalificação do espaço envolvente ao antigo mercado
municipal bem com a remodelação do referido edifício
convertendo-o em Serviço de Informação Municipal.
PARU – Reabilitação e Revitalização Urbana Sacavém
• Modernização e qualificação do espaço público e imagem
do centro urbano, definindo uma estratégia de intervenção
a curto, médio e longo prazo;

532 223,54

451 544,46

1 225 502,02

793 629,00

384 850,00

481 613,31

387 480,21

528 305,54

1 190 657,08

398 325,04
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PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-2316FEDER-000062

LISBOA-08-2316FEDER-000063

LISBOA-08-2316FEDER-000064

LISBOA-08-2316FEDER-000065

LISBOA-08-2316FEDER-000066

LISBOA-08-2316FEDER-000068

LISBOA-08-2316FEDER-000069

LISBOA-08-2316FEDER-000070

LISBOA-08-2316FEDER-000071

LISBOA-08-23G2FEDER-000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

50,00

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

o
a

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

o
a

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Operação de regeneração ecológica, paisagística, funcional
e vivencial da Av. Batista Pereira e zona envolvente,
inserida numa parcela territorial, junto à margem direita do
rio Tejo, em Alhandra, através de um conjunto de
Requalificação Urbana e Paisagística da Av. Batista
intervenções de qualificação e estruturação do espaço
Pereira - Alhandra
público e reabilitação de equipamento, por forma a
revitalizar o espaço público ribeirinho e potenciar a
utilização dos vários recursos inerentes à proximidade do
rio.

745 575,51

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DO SEIXAL
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Qualificar o Espaço Público – A.R.U. de Arrentela

A operação integra o quadro de investimentos do
PEDU/PARU e visa qualificar o espaço público da A.R.U. de
Arrentela.

754 129,10

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05

06.05

1 205 106,06

A “Reabilitação do Moinho de Maré Grande” destinado a
Centro Interpretativo, será um espaço com um cariz
cultural ligado à preservação da memória da indústria
moageira, fomentando a relação desta área com o núcleo
urbano central do Barreiro, valorizando o seu carácter
identitário, histórico e paisagístico, promovendo a sua
preservação e a dinamização social, integrando esta área na
vivência da cidade.

1 808 358,74

A candidatura destina-se a reabilitar totalmente 2 edifícios
com 20 fogos e 4 Lojas, na Rua Eduardo Bairrada que,
resultado dos levantamentos efectuados foram detectadas
GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA
Obras de Reabilitação e Conservação na Rua Eduardo um conjunto de patologias, que tornavam esta construção
HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M.,
Bairrada
desadequada e insalubre para habitação, situação esta que
S.A.
urge resolver. Foi ainda identificada a necessidade de
adequar pela alteração de tipologias a adaptar dois
apartamentos a pessoas com mobilidade reduzida.

883 457,45

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DO BARREIRO
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

Parque Linear da Ribeira das Jardas

O Projeto de Ligação Pedonal e Ciclável ao Longo da Ribeira
das Jardas pretende a requalificação do espaço público e a
criação de alternativas de mobilidade sustentável, a através
da criação de um eixo pedonal e ciclável entre a cidade do
Cacém e Fitares/Rinchoa (Parque Urbano do Cacém e o
Parque Desportivo e Recreativo de Fitares).

Reabilitação do Moinho de Maré Grande

O projeto apresentado contempla um conjunto de
intervenções, com ação direta na qualificação e
acessibilidade dos espaços públicos através da
requalificação do espaço publico urbano, focado nos
conceitos de mobilidade e acessibilidade para todos,
incremento dos modos suaves na cidade de setúbal e
introdução de medidas de acalmia de tráfego através do
próprio redesenho dos perfis do arruamento.
A operação R2. Requalificação da Capela de S. João Baptista
visa a recuperação de um edifício do séc. XVII, classificado
como Valor Concelhio, promovendo a valorização do
património histórico e cultural do centro Histórico de
Palmela, criando e mantendo na Capela um espaço
plurifuncional, que respeite a identidade de templo cristão
e, simultaneamente, o adeque a uma finalidade de
dinamização sociocultural aberta ao público

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICIPIO DE SETUBAL
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

PARU 02 - Requalificação Avenida dos Combatentes

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DE PALMELA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

R2. Requalificação da Capela de S. João Baptista

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo MUNICÍPIO DA MOITA
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

785 681,02

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

403 765,78

06.05

06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a
promover medidas de redução de ruído;

337/698

Pretende-se com esta Acção realizar uma primeira
intervenção no Edifício do “Palacete dos Condes de
Sampayo” por forma a suster o acelerado processo de
Intervenção de Conservação e Restauro no Edificio do
degradação verificado, recuperando e melhorando
"Palacete do Conde de Sampayo" - 1ª Fase
estruturalmente toda a envolvente externa do edifício
incluindo a cobertura, e procedendo à criação de uma
ligação física com o Moinho de Maré de Alhos Vedros.
No âmbito do Programa Municipal de Reabilitação Urbana PMRU Moita2025, a Câmara Municipal da Moita pretende
com a presente operação revitalizar o espaço envolvente
Revitalização do Largo do Descarregador em Alhos ao Largo do Descarregador em Alhos Vedros,
MUNICÍPIO DA MOITA
Vedros
complementando assim a operação também incluída na
presente Estratégia de Desenvolvimento Urbano referente
à Intervenção de Conservação e Restauro no Palacete do
Conde de Sampayo – 1ª Fase.
A modernização da Rede de Monitorização da Qualidade
do Ar da Região de Lisboa, efetuada no âmbito desta
operação, consiste na aquisição de um conjunto de
COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
analisadores de poluentes atmosféricos com certificação do
Modernização da Rede de Monitorização da
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
cumprimento das normas dos métodos de referência
Qualidade do Ar da Região de Lisboa
VALE DO TEJO (CCDR LVT)
especificados na legislação em vigor, para substituição de
analisadores atualmente em funcionamento, visando
garantir os objetivos de qualidade dos dados especificados
na mesma.

979 710,72

818 871,74

247 130,49
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LISBOA-08-23G2FEDER-000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Preservar e proteger
ambiente e promover
eficiência energética

LISBOA-08-4943FEDER-000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

LISBOA-08-4943FEDER-000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

o
a

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

06.05

09.08

09.08

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE SETUBAL
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000004

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE SETUBAL
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000005

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE SETUBAL
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000006

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE OEIRAS
zonas urbanas e rurais

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

Resumo | Summary

A operação consiste na prossecução de ações de
06.05. A adoção de medidas destinadas a melhorar o
modernização da rede de monitorização da qualidade do ar
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
Avaliação e Gestão da Qualidade do Ar da Região de que visam garantir os objetivos de qualidade das medições,
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
Lisboa
e no desenvolvimento de estudos para redução das
zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a VALE DO TEJO (CCDR LVT)
concentrações de poluentes atmosféricos e melhoria da
promover medidas de redução de ruído;
qualidade do ar na região.
A presente operação visa a implementação de um
instrumento financeiro (IFRRU 2020) para apoiar ações de
ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020
reabilitação urbana complementadas com eficiência
09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A Instrumento Financeiro para a Reabilitação e energética na habitação, congregando FEEI, fundos
económica e social das comunidades desfavorecidas em
REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANAS Revitalização Urbanas - Eixo 8 - OT9 - PI9.8
provenientes de outros financiadores e de intermediários
zonas urbanas e rurais
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
financeiros, com o objetivo de disponibilizar produtos
financeiros com condições mais favoráveis face às
atualmente existentes no mercado.

LISBOA-08-4943FEDER-000003

LISBOA-08-4943FEDER-000008

Nome da Operação | Operation Name

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE SETUBAL
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE SESIMBRA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000010

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE OEIRAS
zonas urbanas e rurais

338/698

Esta operação consiste na promoção do aumento da
qualidade de vida das pessoas idosas, através da criação de
percursos acessíveis, que proporcionem o acesso seguro e
Rio de Mouro- Reabilitação do espaço ARPI confortável do/as utentes do Centro a este equipamento e
Albarraque para segurança dos utentes
ao respetivo espaço exterior. Com a melhoria do pavimento
e a instalação de equipamentos de desporto sénior, serão
criadas condições que minimizam o isolamento e
promovem a prática saudável de atividades ao ar livre.
O investimento previsto para o bairro dos Pescadores inclui
a reabilitação de ligações pedonais e arruamentos, com
consequente promoção da aprazibilidade urbana. A criação
de zonas verdes e de lazer, com instalação de mobiliário
PAICD 02 - Bairro dos Pescadores
urbano, contribuem para o reforço das relações de
vizinhança. Finalmente, o reforço da iluminação pública e
da rede de drenagem pluvial, contribuem para a melhoria
das condições de vida daquela comunidade.
Regeneração urbana do bairro incluindo a melhoria dos
espaços urbanos, demolições e limpeza. A Intervenção na
Rua I tem um carácter de nível infraestrutural dotando esta
PAICD 03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração
Rua das condições básicas existentes na cidade. Na Av. Belo
Urbana
Horizonte e envolventes, a intervenção vai dotar aqueles
espaços, agora baldios, em zonas verdes e zonas de estar
para usufruto da população.
Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação através de intervenção participativa
das comunidades nas seguintes ações: Regeneração urbana
PAICD 01 - Bairro Grito do Povo
do bairro, execução de contenção de taludes e arranjos
exteriores; Colocação de mobiliário urbano; Instalação de
parque infantil; Mobilização de novas condições de fruição
de equipamentos desportivos.
Esta operação consiste na requalificação do espaço público
do Bairro 1º de Maio, através da recuperação e valorização
do espaço recreativo e de lazer – com a criação de um
Massamá e Monte Abraão-espaço público do Bairro espaço harmonizado que inclui uma área recreativa
1º de maio ( com horta solidária )
intergeracional (instalação de equipamento infantil, juvenil
e sénior), um campo de jogos adaptado à prática de
diferentes modalidades e uma área de lazer e convívio – e
da criação de uma horta solidária.
Reabilitação/conservação de espaços públicos da zona
envolvente com vista ao incremento da inserção/coesão
Requalificação e valorização dos espaços públicos do
social, e promoção da qualificação e desenvolvimento do
Bairro dos Navegadores - Fase 2
território, corrigindo e tentando integrar todos os vários
extratos socias do Município.

PAICD 04-Jardim Multissensorial das Energias

O Jardim Multissensorial das Energias pretende ser um
local visualmente atrativo, um local que estimule os
sentidos proporcionando contrastes de cor, diferentes
aromas, texturas e sons e um local de aprendizagem sobre
as energias renováveis. Criar um Jardim dos Sentidos e
zonas de descanso com novo mobiliário urbano, instalações
sanitárias públicas adaptadas; arranjo de percursos
pedonais adaptados e um Pólo de Educação Ambiental.

Reabilitação e reconversão de áreas disfuncionais em
alojamentos individuais, no contexto de uma intervenção
integrada no bairro social municipal Infante D. Henrique, na
Reabilitação de áreas disfuncionais para habitação vila Sesimbra, possibilitando a criação de doze novos fogos
social no bairro Infante D. Henrique
com condições condignas de habitabilidade para pessoas
mais carenciadas e com menos recursos face ao mercado
privado de arrendamento, na perspetiva de apoiar a sua
inclusão no seio da comunidade residente.
Reabilitação/conservação de espaços públicos da zona
envolvente com vista ao incremento da inserção/coesão
Reabilitação da área exterior da Casa das Letras
social, e promoção da qualificação e desenvolvimento do
território, corrigindo e tentando integrar todos os vários
extratos socias do Município.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

516 870,88

2 956 500,00

14 831,69

1 528 950,75

373 685,13

478 783,65

216 873,99

1 533 269,36

317 890,28

151 300,11

44 255,00
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Prioritário | OP
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LISBOA-08-4943FEDER-000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DA MOITA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DA MOITA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE LOURES
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000016

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Nome da Operação | Operation Name

Através da presente operação procede-se à criação de um
percurso de circulação pedonal que faz a ligação entre o
passeio existente e o limite da Avª José Almada Negreiros.
O Acesso será pavimentado e vai interromper um muro
Acesso Pedonal ao Polidesportivo 25 de Abril, Av.ª
existente assumindo assim um percurso que atualmente já
Almada Negreiros, Vale da Amoreira
é bastante utilizado.
Ainda através da presente operação procede-se à execução
de uma zona verde de enquadramento com cerca de 1000
m².
Através da presente operação procede-se à requalificação
do polidesportivo existente na Avª José Almada Negreiros.
Esta operação comporta a aplicação de um novo piso de
jogo incluindo marcações, a recuperação da bancada
Requalificação do Polidesportivo 25 de Abril na Avª
existente, a sua integração no polidesportivo ficando
Almada Negreiros, Vale da Amoreira
dentro do espaço vedado, a criação de um acesso de
viaturas, a recuperação dos muros de suporte contíguos ao
campo de jogos, e o reforço da iluminação pública ao
equipamento.
Realização de obras no edifício dos lotes 1 e 2 do B.Mun.
Parcela 6 e também dos espaços comuns da Urbanização.
Esta intervenção visa aumentar a qualidade das habitações
e espaços comuns proporcionando aumento da satisfação
dos moradores.
Regeneração física, económica e social do Bairro
Esta ação é fundamental para ganhar a confiança e a
Municipal Parcela 6 - Camarate, Unhos e Apelação
abertura da população à autarquia, permitindo dar início à
implementação, a partir do diagnóstico já realizado, de
uma Intervenção social de proximidade.

A Loja do Pendão, situada na freguesia de Queluz-Belas, na
localidade do Pendão é cedida à Associação “Os Sábios
Queluz e Belas/Pendão- Reabilitação de instalações Têm Dom” e constitui um espaço onde a sua utilização
para equipamento utilização colectiva área social
permita desenvolver acções e projectos que visem o
acompanhamento escolar das crianças do 1º ao 3º ciclo e o
apoio às famílias.
A operação em causa pretende criar no Bairro Nova
Imagem um equipamento social que vai permitir a
Algueirão Mem Martins reabilitação de instalações
dinamização e potenciação de diversas atividades e
para equipamento utilização colectiva área socialprojetos a desenvolver por esta entidade junto da
Nova Imagem
comunidade.

LISBOA-08-4943FEDER-000017

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE PALMELA
zonas urbanas e rurais

C7. Requalificação do edifício sede da ACR de
Fernando Pó

LISBOA-08-4943FEDER-000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Queluz
e
Belas/Pendão-Reabilitação
de
equipamentos colectivos-deficiência e área social/cogestão

LISBOA-08-4943FEDER-000020

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Queluz e Belas - espaço público do Pego Longo (com
horta solidária)

LISBOA-08-4943FEDER-000021

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
CASCAIS ENVOLVENTE - GESTÃO SOCIAL DA
económica e social das comunidades desfavorecidas em
Requalificação do edificado do Bairro da Madorna
HABITAÇÃO, E.M., S.A.
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000022

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
CASCAIS ENVOLVENTE - GESTÃO SOCIAL DA
económica e social das comunidades desfavorecidas em
Requalificação do edificado do Bairro da Torre
HABITAÇÃO, E.M., S.A.
zonas urbanas e rurais

339/698

Resumo | Summary

A operação C7. Requalificação do edifício sede da ACR de
Fernando Pó dotará o espaço de valências e
funcionalidades que dinamizarão novas atividades sociais,
culturais e recreativas, qualificarão as existentes e
promoverão outras de cariz económica (p.e.,
empreendedorismo e emprego), articuladas com a
estratégia do Centro Rural Vinum e com base no
envolvimento da comunidade, no desenvolvimento local e
no reforço da coesão social e territorial.
A presente operação tem como objetivo reabilitar o
equipamento social onde se encontra instalado o Polo do
Pendão da entidade CECD, no qual são atendidos, desde
crianças, jovens e adultos que precisam de apoios
especializados, devido a perturbações no seu
desenvolvimento e/ou deficits acentuados no seu
rendimento escolar, laboral ou social.
Nesta intervenção prevê-se a requalificação dos espaços
públicos do bairro do Pego Longo, incluindo de uma forma
genérica a recuperação de vias rodoviárias e zonas de
estacionamento, a melhoria das condições de
acessibilidade, a recuperação de espaços de lazer com a
instalação de mobiliário urbano e colocação de
equipamento em situações pontuais adequada às faixas
etárias residentes, e a revitalização de espaços verdes.
A presente Operação “Requalificação do edificado do
Bairro da Madorna”, contratualizada no PAICD (Ação
3.1.2.), situa-se no Bairro da Madorna, Freguesia de São
Domingos de Rana. A intervenção consiste na
requalificação de sete fogos devolutos e de oito fachadas,
tendo como objetivo melhorar o ambiente urbano da
comunidade desfavorecida e de dotar os fogos de todas as
condições necessárias para a habitabilidade de famílias
carenciadas.
A presente Operação “Requalificação do edificado do
Bairro da Torre”, contratualizada no PAICD situa-se no
Bairro da Torre, União de freguesias de Cascais e Estoril. A
intervenção consiste na requalificação de oito fogos
municipais devolutos, e de doze fachadas, com o objetivo
de melhorar o ambiente urbano da comunidade
desfavorecida e de dotar os fogos de todas as condições
necessárias para a habitabilidade de famílias carenciadas.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

39 082,40

100 548,40

65 000,00

11 660,00

40 280,00

178 668,38

49 372,91

643 182,22

204 802,62

379 464,63

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-4943FEDER-000023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.08

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Operação de regeneração urbana e valorização integrada
do território, abrangendo toda a área do PAIC “Eixo Povos –
Quinta da Grinja” (17,6 hectares), através de um conjunto
de intervenções de qualificação e estruturação do espaço
"Requalificação Sócio Urbanística e Paisagística do público (área total 64.651 m²) e da melhoria da mobilidade
Eixo Povos - Quinta da Grinja - Vila Franca de Xira"
e acessibilidade pedonal, em articulação com intervenções
de reabilitação do edificado (11 lotes e 84 fogos do Bairro
Municipal PER Povos).

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000024

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
zonas urbanas e rurais

Comunidades Desfavorecidas - Reabilitação Física,
Social e Económica - Bairro Municipal do PER da
Quinta da Piedade - Póvoa de Santa Iria

LISBOA-08-4943FEDER-000026

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Requalificação de Edifícios de Habitação Social
(Queluz Belas)

LISBOA-08-4943FEDER-000027

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física, GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA
Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro 2 de
económica e social das comunidades desfavorecidas em HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M.,
Maio
zonas urbanas e rurais
S.A.

LISBOA-08-4943FEDER-000028

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE ALMADA
zonas urbanas e rurais

Dinamização do Presídio da Trafaria - 1ª Fase

LISBOA-08-4943FEDER-000029

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE LOURES
zonas urbanas e rurais

Regeneração Física, Económica e Social da
Urbanização das Urmeiras – Quinta das Sapateiras

LISBOA-08-4943FEDER-000030

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física, GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA
Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro do
económica e social das comunidades desfavorecidas em HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M.,
Condado
zonas urbanas e rurais
S.A.

LISBOA-08-4943FEDER-000031

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Massamá e Monte Abraão-Reabilitação de
instalações para equipamento utilização colectiva
área social

LISBOA-08-4943FEDER-000032

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE ALMADA
zonas urbanas e rurais

Espaços Exteriores em Bairros de Habitação Social
Municipal

LISBOA-08-4943FEDER-000033

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
INSTITUTO
DA
HABITAÇÃO
económica e social das comunidades desfavorecidas em
REABILITAÇÃO URBANA, I.P.
zonas urbanas e rurais

340/698

E

Resumo | Summary

DA

Reabilitação do Bairro Amarelo em Almada

Reabilitação profunda do conjunto edificado, através de
ações de manutenção e beneficiação do interior e do
exterior. Valorização do espaço público através de
intervenções de conservação de infraestruturas, promoção
da mobilidade inclusiva, reconversão de espaços e criação
de novas funcionalidades.
A operação refere-se à reabilitação de 17 edifícios e 15
fogos de habitação social, no Pendão os quais se
encontram devolutos. Verifica-se a urgência da sua
reabilitação, possibilitando a resposta a um maior número
de famílias em situação de vulnerabilidade social
promovendo-se o restabelecimento das condições de
habitabilidade, salubridade e segurança, permitindo
aumentar a melhoria da qualidade de vida dos habitantes
com menos recursos.
As Obras de requalificação e conservação a realizar no
Bairro 2 de maio, nomeadamente a reabilitação de
infraestruturas técnicas, zonas comuns, coberturas,
escadas e vãos envidraçados nos Lotes; visam contribuir
para a melhoria da qualidade de vida das populações
residentes em territórios vulneráveis identificados como
BIP/ZIP, proporcionando maior conforto, salubridade,
saúde, segurança, condições de habitabilidade, harmonia
arquitetónica.
A área de intervenção corresponde, de certa forma, a uma
sub-unidade do complexo edificado, uma vez que se
encontra fisicamente separado da zona prisional pelo muro
que constitui o caminho de guarda. Os edifícios 1 e 3 serão
objeto de reconversão, o edifício 2 de demolição parcial e
assegurar-se-á, ainda o tratamento dos espaços exteriores.
Será aberta a vedação, criando-se uma praça que ligará a
frente de edifícios ao exterior.
Intervenção, a efetuar nos espaços comuns exteriores e
interiores dos edifícios, bem como em diversas frações,
permitirá melhorar significativamente as condições no
interior dos fogos.
Desenvolvimento de uma intervenção social de
proximidade mais intensa,
As Obras de requalificação e conservação a realizar no
Bairro do Condado, nomeadamente a reabilitação de
infraestruturas técnicas, zonas comuns, coberturas,
fachadas nos Lotes intervencionados; visam contribuir para
a melhoria da qualidade de vida das populações residentes
em territórios vulneráveis identificados como BIP/ZIP,
proporcionando maior conforto, salubridade, saúde,
segurança, condições de habitabilidade, harmonia
arquitetónica.
A presente operação tem como objetivo a reabilitação de
dois espaços de forma a devolver-lhe funcionalidade,
permitindo a instalação de equipamentos sociais. As lojas
sitas na Rua Pedro Sintra, nº 2, lj esqª – e nº 10, lj dtª e do
do Bairro 1º de Maio, localizadas na União das Freguesias
de Massamá e Monte Abraão irão ser cedidas à Associação
ANAEEP e à Casa da Guiné respectivamente.
A intervenção vai incidir no tratamento e qualificação dos
espaços exteriores de dois núcleos de Habitação Social do
parque habitacional gerido pelo Município que estão
localizados em zonas consideradas desfavorecidas: O bairro
da Quinta de Santo António no Laranjeiro e o Bairro da
Madame Faber na Trafaria.
A intervenção de Reabilitação do Bº Amarelo em Almada
visa a reabilitação integral de 14 edificios (147 frações) e
compreende a substituição das coberturas de fibrocimento
por painéis com isolamento, a renovação integral da rede
elétrica e parcial das redes de água e de esgoto doméstico,
instalação de caixilharias com vidro duplo, reboco térmico e
pinturas, proteção da estrutura, retificação de alterações
da fachada e criação de acessibilidades.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

1 700 000,00

892 176,00

475 847,01

1 581 688,12

846 740,68

600 000,00

2 325 290,79

39 892,81

297 940,74

1 000 000,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-4943FEDER-000034

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-08-4943FEDER-000035

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE ALMADA
zonas urbanas e rurais

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Resumo | Summary

Bairro Madame Faber: Reabilitação e refuncionalização de
2 habitações térreas de modo a serem transformadas de
modo a disponibilizar gabinetes de atendimento, salas para
trabalho técnico e espaço multiusos.
Criação de Espaços Comunitários nos Bairros das Costa da Caparica: Readaptação e refuncionalização de
Terras da Costa e Madame Faber/Torrões
uma loja de modo a serem criados espaços de
atendimento, gabinetes técnicos, uma sala de informática,
um espaço multiusos, uma sala para atividades artísticas e
uma sala de hemeroteca.
Os espaços que se pretendem intervencionar, estão
Casal de Cambra-espaço exterior da Ermida, Praceta localizados junto ao núcleo de habitação municipal,
das Comunidades
designado por Bairro de Santa Marta, em Casal de Cambra.

A Operação “Requalificação urbanística do Bairro da Cruz
Vermelha (1ª Fase)”, contratualizada no PAICD, situa-se no
Bairro da Cruz Vermelha, em Alcabideche. A intervenção
consiste na reabilitação de um espaço degradado, criando
Requalificação urbanística do Bairro da Cruz
MUNICÍPIO DE CASCAIS
um novo espaço verde com diferentes valências e, deste
Vermelha (1ª Fase)
modo, melhorando o ambiente urbano deste bairro,
classificado como comunidade desfavorecida, e
contribuindo para a melhoria da sua imagem interna e
externa.
Intervenção no edificado e nos espaços exteriore da Quinta
da Fonte com vista à melhoria das condições do bairro e do
edificado,A par desta intevenção pretende-se desenvolver
Regeneração fisica, económica e social da uma intervenção social de proximidade mais intensa, para a
MUNICIPIO DE LOURES
Urbanização da Quinta da Fonte (PAICD)
qual esta intervenção é fundamental como modo de
ganhar a confiança da população, atuando com maior
incidência junto das famílias que se encontram em situação
de maior vulnerabilidade.
A Operação “Requalificação urbanística do Bairro Novo do
Pinhal”, contratualizada no PAICD situa-se no Bairro da
Galiza/Novo do Pinhal, União de freguesias de Cascais e
EMAC - EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE
Requalificação urbanística do Bairro Novo do Pinhal Estoril. A intervenção consiste na construção de uma horta
DE CASCAIS, E.M., S.A.
comunitária e na requalificação dos espaços exteriores do
bairro, com o objetivo de resolver os principais problemas
identificados no espaço público deste território.
Reabilitação/conservação de espaços públicos da zona
envolvente com vista ao incremento da inserção/coesão
social, e promoção da qualificação e desenvolvimento do
Requalificação e Valorização dos espaços públicos no
MUNICIPIO DE OEIRAS
território, corrigindo e tentando integrar todos os vários
bairro do Páteo dos Cavaleiros
extratos socias do Município.

LISBOA-08-4943FEDER-000037

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000038

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000040

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000041

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000042

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DO SEIXAL
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000043

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DO SEIXAL
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000044

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000045

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE LISBOA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000047

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE SESIMBRA
zonas urbanas e rurais

341/698

Nome da Operação | Operation Name

A presente operação localiza-se no Bairro Social Municipal
Reabilitação dos Edifícios de Habitação Social do de Vale Milhaços, mais concretamente nas partes comuns
Bairro Social Municipal de Vale Milhaços
dos 5 edifícios de habitação social, que correspondem a 20
fogos, 33 famílias, num total de 94 residentes.
Pretende-se com este projecto reabilitar espaços que
possam, eles próprios, constituir-se como cenários de
Reabilitação do Espaço Público e Equipamentos do
relações permanentes entre os residentes e entre estes e
Bairro Social Municipal da Quinta da Cucena
outros munícipes potenciais utilizadores do espaço e, desta
forma, criar oportunidades de transformação social.
O presente projecto diz respeito às obras de alteração a
efectuar nas lojas 122 e 124 da Av. 25 de Abril, em Mira
Agualva Cacém - Reconversão de antigos fundos
Sintra, com vista a implementação das equipas de
vazados/Implementação de Equipamento de
Lavandaria e Jardinagem, do emprego protegido do CECD Lavandaria e Jardinagem
Centro de Educação para o Cidadão Deficiente.
A operação de ‘Emprego Primeiro – Porta Aberta’
consubstancia-se em termos físicos na reabilitação e
adaptação do edifício sito na Rua Gualdim Pais nº 89
Lisboa, com o objetivo central de criar um espaço de
Emprego Primeiro - Porta Aberta
trabalho com condições para, de forma multifacetada, as
pessoas em situação de maior vulnerabilidade possam
(re)construir um percurso pessoal, social e profissional
sustentado que, desejavelmente, culminará numa situação
laboral estável.
Requalificar o espaço público envolvente aos bairros
municipais de habitação social de modo a revitalizar as
vivências quotidianas das comunidades residentes,
Requalificação de Espaços Públicos em Bairros
intervenção integrada de afetação de espaços com novas
Sociais: Boa Água, Infante D. Henrique, Zambujal e
utilizações societárias onde se partilhará a responsabilidade
Almoínha (Ações 1 - 4)
da sua manutenção, fomentando as vivências comunitárias
e retoma das relações de vizinhança e de pertença para
com o local.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

170 926,58

98 617,17

149 181,82

2 126 673,99

178 543,60

346 474,17

158 316,67

761 115,56

100 388,77

148 562,69

66 324,20

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-4943FEDER-000048

LISBOA-08-4943FEDER-000049

LISBOA-08-4943FEDER-000054

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

08

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

50,00

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.08

09.08

09.08

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE PALMELA
zonas urbanas e rurais

A operação tem como finalidade a criação de corredores
acessíveis e a eliminação de barreiras arquitetónicas na Rua
Fundação Gulbenkian, bem como uma ação promocional
C4. Requalificação da baixa e zona comercial de
que estimule o comércio local existente no aglomerado de
Águas de Moura e ligação EN5
Águas de Moura, designadamente na Avenida da Liberdade
(também designada de Estrada Regional 5), numa lógica de
empreendedorismo e igualdade de oportunidades.

87 104,16

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE MAFRA
zonas urbanas e rurais

A operação centra-se na reabilitação exterior de 8 edifícios
de habitação social, bem como de um muro que liga ambos
os blocos, aplicando medidas técnicas de pintura para
Mafra + Forte - Inserção laboral e reabilitação sociocombater o vandalismo do espaço público, derivado dos
urbana dos bairros sociais de Mafra e Malveira
graffitis ilegais que se verificam atualmente, de forma a
promover a melhoria do ambiente urbano do bairro e a
redução da discriminação dos residentes.

80 000,00

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Esta intervenção tem como objectivo a recuperação dos
equipamentos existentes como o parque infantil e do
campo de jogos introduzindo melhores condições para a
Queluz e Belas - Campo de jogos e espaços de recreio
sua utilização, em termos de segurança, e a criação de um
de Campinas
espaço de lazer, promovendo a humanização do espaço
público e contribuindo para um melhor conforto ambiental.

LISBOA-08-4943FEDER-000055

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Reabilitação dos espaços de jogo e recreio de MiraSintra

LISBOA-08-4943FEDER-000056

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Requalificação de edifícios de habitação social (Rio de
Mouro)

LISBOA-08-4943FEDER-000058

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Queluz e Belas - espaço público do Pendão e Quinta
do Mirante (com horta solidária)

LISBOA-08-4943FEDER-000059

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Requalificação de edifícios de habitação social
(Agualva e Mira-Sintra)

LISBOA-08-4943FEDER-000060

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE LISBOA
zonas urbanas e rurais

Parque Urbano na Encosta Nascimento Costa

LISBOA-08-4943FEDER-000061

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DA AMADORA
zonas urbanas e rurais

Reabilitação de Espaços Devolutos - Casal da Mira

LISBOA-08-4943FEDER-000062

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Rio de Mouro - Percurso de acesso à zona comercial
do Alto do Forte

LISBOA-08-4943FEDER-000063

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Algueirão- Mem Martins - espaço público bairro de S.
José

342/698

A Operação pretende contribuir para o aumento de
qualidade de vida da população residente no Bairro de Mira
Sintra, reabilitando um espaço que se encontra vedado e
que passará a ser um espaço de jogo e recreio para crianças
dos 0 aos 4 e reabilitando alguns equipamentos que se
encontram desatualizados no Parque Urbano, assim como
a valorização do espaço público adjacente, como os
espaços verdes e o mobiliário urbano.
A operação refere-se à reabilitação de 6 edifícios e 1 fogo
de habitação social, em Rio de Mouro, o qual se encontra
devoluto. Verifica-se a urgência da sua reabilitação,
possibilitando a resposta a um maior número de familias
em situação de vulnerabilidade social promovendo o
restabelecimento das condições de habitabilidade,
salubridade e segurança, permitindo aumentar a melhoria
da qualidade de vida dos habitantes com menos recursos.
Requalificação do espaço público do bairro do Pendão, sito
na União de Freguesias de Queluz e Belas. A presente
proposta abrange uma área total de 34.690,00m²,
distribuída por cinco zonas de intervenção e 1220,84 m² de
hortas solidárias
A operação refere-se à reabilitação de 6 edifícios e 6 fogos
de habitação social, os quais se encontram devolutos.
Verifica-se a urgência da sua reabilitação, possibilitando a
resposta a um maior número de familias em situação de
vulnerabilidade social promovendo o restabelecimento das
condições de habitabilidade, salubridade e segurança,
permitindo aumentar a melhoria da qualidade de vida dos
habitantes com menos recursos.
A intervenção requalifica um espaço vazio sito na freguesia
da Beato em parque urbano, promovendo a coesão social e
o enquadramento paisagístico em falta, melhorando as
acessibilidades pedonais e a segurança pública. O espaço
articula percursos de atravessamento e ligações acessíveis,
hortas comunitárias, zonas de recreio ativo e passivo, numa
envolvente com valor ambiental produtivo e estético,
criando uma paisagem apelativa.
A presente candidatura prevê a reabilitação de 8 espaços
localizados nos pisos térreos de edifícios de habitação
municipal, no Bairro do Casal da Mira, actualmente
devolutos e emparedados por motivo da sua crescente
degradação. A intervenção enquadra-se no âmbito da
regeneração física e económica do bairro, traduzindo-se,
em simultâneo, numa intervenção de natureza social pelo
seu contributo para a promoção de um empreendedorismo
inclusivo.
A presente operação irá reformular uma extensão
aproximada de 840 m tendo inicio na Av. Irene Lisboa
seguindo pela Av. Major General Machado de Sousa e, na
parte final, caminho pedonal de ligação à EN249, entre a
empresa Farame, SA e a A37
Esta intervenção tem como princípio a recuperação das
infraestruturas viárias existentes, introduzir melhores
condições de acessibilidade e de segurança na rede de
percursos pedonais, promover a humanização do espaço
público e contribuir para um melhor conforto ambiental

123 457,99

150 923,86

111 797,02

706 569,48

69 292,52

131 170,00

279 628,00

176 904,00

221 159,22
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LISBOA-08-4943FEDER-000064

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000065

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000066

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000068

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE PALMELA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000069

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas urbanas e rurais

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

A operação refere-se à reabilitação de 6 edifícios e 16 fogos
de habitação social, em Casal de Cambra, os quais se
encontram devolutos. Verifica-se a urgência da sua
reabilitação, possibilitando a resposta a um maior número
Requalificação de Edifícios de Habitação Social (Casal
de familias em situação de vulnerabilidade social
de Cambra)
promovendo o restabelecimento das condições de
habitabilidade, salubridade e segurança, permitindo
aumentar a melhoria da qualidade de vida dos habitantes
com menos recursos.
A operação materializa-se na reabilitação do
Polidesportivo, um equipamento desportivo, degradado,
localizado numa zona com fragilidades sociais,
pretendendo-se melhorar o seu usufruto por parte da
Reabilitação de Equipamento de Utilização Coletiva comunidade, adequando-o às necessidades da prática das
atividades física e desportiva, lúdicas e culturais,
contribuindo para a integração social da comunidade local,
bem como, para a melhoria do bem-estar e qualidade de
vida da população em geral.
A Operação visa a recuperação e valorização do espaço
Agualva-Cacém - Espaço público do bairro social de
público do Bairro Social de Mira-Sintra, localizado na União
Mira Sintra
das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra
Espaço multifunções, promovendo a inclusão social e a
diversificação de atividades socioeconómicas e culturais e
C2. Requalificação do antigo Polidesportivo de
novas atividades de apoio à comunidade numa política de
Poceirão
igualdade de oportunidades, independentemente da faixa
etária, do género e da nacionalidade.
A Operação “Reabilitação da Creche Torre-Guia”,
contratualizada no PAICD situa-se no Bairro da Torre, União
de freguesias de Cascais e Estoril. A intervenção consiste na
beneficiação e reorganização dos espaços existentes, assim
como na integração de um novo volume, com o objetivo de
conferir-lhe melhores condições de funcionalidade e de
condições de conforto e alargar o potencial de utilização e
de diversificação das atividades desenvolvidas.

Reabilitação da Creche Torre-Guia

LISBOA-08-4943FEDER-000070

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física, GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA
Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro dos
económica e social das comunidades desfavorecidas em HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M.,
Ourives
zonas urbanas e rurais
S.A.

LISBOA-08-4943FEDER-000072

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Rio de Mouro - espaço exterior ao bairro João XXIII
(com horta solidária)

LISBOA-08-4943FEDER-000073

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Centro de Acolhimento Temporário para crianças e
jovens

LISBOA-08-4943FEDER-000075

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

Agualva-Cacém - Reconversão de antigos fundos
vazados

LISBOA-08-4943FEDER-000078

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE SESIMBRA
zonas urbanas e rurais

Ação 6. Reabilitação de habitação social no Bloco da
Mata | Sesimbra

LISBOA-08-4943FEDER-000079

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE PALMELA
zonas urbanas e rurais

C3. Requalificação do Centro Comunitário de Águas
de Moura

LISBOA-08-4943FEDER-000080

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DA MOITA
zonas urbanas e rurais

Reabilitação do Parque habitacional Municipal, Vale
da Amoreira

LISBOA-08-4943FEDER-000081

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DA MOITA
zonas urbanas e rurais

Requalificação dos Acessos e Espaço
Adjacente ao Bairro PER – Vale da Amoreira

343/698

Público

As obras no Bairro dos Ourives, nomeadamente a
reabilitação de infraestruturas técnicas, zonas comuns,
fachadas, coberturas, e isolamento para melhorar o
conforto térmico; visam contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das populações residentes em territórios
vulneráveis identificados como BIP/ZIP, proporcionando
maior conforto, salubridade, saúde, segurança, condições
de habitabilidade, harmonia arquitetónica.
Requalificação do espaço público do bairro João XIII na
sequência das solicitações demonstradas pela população
residente
Com a presente operação pretende-se colmatar uma
necessidade existente não só em Sintra como em toda a
área urbana de Lisboa em que é necessário reforçar a
função do centro de atendimento.
Reabilitação de antigos fundos vasados para atender a
diversas necessidades locais. Cada espaço irá ter a sua
função .
Reabilitar um devoluto edifício de habitação social,
reconvertido num edifício de dois blocos que congrega
fogos residenciais e lojas para fins associativos sociais,
assegurando a continuidade do espaço e provendo
soluções de alojamento condigno para pessoas mais
carenciadas e de baixos rendimentos, face ao mercado de
arrendamento, apoiando a sua inclusão no seio da
comunidade residente.
Reabilitação do edifício do Centro Comunitário de Águas de
Moura, atualmente edifício Municipal, tem como objetivo a
criação de um novo espaço, onde o exercício da cidadania,
a cultura, a ação social, a juventude, a inovação, o
empreendedorismo e o emprego deverão coexistir, num
espaço para o desenvolvimento de competências, que
permita a integração de valências municipais e a
dinamização de atividades pelas associações locais e a
comunidade.
Através da presente operação procede-se à reabilitação de
48 fogos de Habitação Social do parque habitacional
municipal no vale da amoreira. Trata-se dos trabalhos
associados à substituição das coberturas e portas
exteriores nos edifícios, bem como à criação de condições
de acessibilidade, (rampas) e ainda renovação da
instalação eléctrica suprindo-se situações de perigo
eminente para os habitantes.
Através da presente operação procede-se à qualificação e
modernização de um conjunto de percursos no acesso aos
Bairros PER 1 e PER 2 no Vale da Amoreira, bem como
ainda ao melhoramento do espaço urbano na sua
envolvente.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

521 093,93

713 294,80

80 563,72

569 306,62

826 690,36

889 944,60

377 193,26

163 413,30

379 914,48

1 631 672,34

500 000,00

273 651,15

232 819,98
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
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Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
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Objetivo Temático |
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Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

LISBOA-08-4943FEDER-000082

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE OEIRAS
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000083

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE ODIVELAS
zonas urbanas e rurais

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

Reabilitação/conservação de espaços públicos da zona
envolvente
com vista ao incremento da inserção/coesão social, e
Requalificação e Valorização dos espaços públicos no
promoção da
bairro da Quinta da Politeira
qualificação e desenvolvimento do território, corrigindo e
tentando
integrar todos os vários extratos socias do Município.
A intervenção incide sobre a regeneração física,económica
e social do conjunto habitacional Bairros de Santa Maria,
com medidas que melhoram o ambiente urbano,
promovem espaço público de recreio/ lazer,condições de
Requalificação dos Espaços Públicos em Bairros
mobilidade pedonal e de transporte de passageiros,
Sociais na Pontinha
melhoria das condições de conforto e segurança ambiental,
com valorização da imagem urbana, conforto térmico em
espaço exterior, redução de ruído do risco de incêndio
florestal-urbano

LISBOA-08-4943FEDER-000084

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE MONTIJO
zonas urbanas e rurais

Reabilitação de Edifícios do Bairro da Caneira

LISBOA-08-4943FEDER-000085

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DO SEIXAL
zonas urbanas e rurais

Reabilitação do Espaço Público do Bairro de
Habitação Social do Fogueteiro

LISBOA-08-4943FEDER-000086

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DO SEIXAL
zonas urbanas e rurais

Reabilitação do Espaço Público e Equipamentos de
Utilização Coletiva da Quinta do Cabral

LISBOA-08-4943FEDER-000087

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DO SEIXAL
zonas urbanas e rurais

Reabilitação do Espaço Público e Equipamentos da
Quinta da Princesa

LISBOA-08-4943FEDER-000088

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE SINTRA
zonas urbanas e rurais

EQUIPAMENTO SOCIAL DO CACÉM

LISBOA-08-4943FEDER-000093

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE CASCAIS
zonas urbanas e rurais

Requalificação urbanística
Vermelha (2ª fase)

LISBOA-08-4943FEDER-000094

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE PALMELA
zonas urbanas e rurais

C5. Requalificação de espaços públicos e arranjos
exteriores em Fernando Pó

LISBOA-08-4943FEDER-000095

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física, GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA
Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro do
económica e social das comunidades desfavorecidas em HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M.,
Rego
zonas urbanas e rurais
S.A.

LISBOA-08-4943FEDER-000096

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DO SEIXAL
zonas urbanas e rurais

344/698

do

Bairro

da

Cruz

Reabilitação do Espaço Público do Núcleo de
Construção Precária de Vale de Chícharos

A intervenção em apreço considera-se uma primeira fase
de beneficiação deste património edificado municipal,
incidindo na reparação e conservação dos paramentos e
outros elementos exteriores dos imóveis, sem prejuízo de
outros investimentos a promover em seguida,
nomeadamente para beneficiação das coberturas e
requalificação dos espaços públicos e das infraestruturas
urbanas da envolvente imediata.
Este projeto pretende reabilitar uma zona em que
predomina a apropriação desadequada do espaço e a
inexistência de espaços de convívio e lazer que possam
constituir-se como cenários de relações permanentes entre
os residentes e entre estes e outros munícipes potenciais
utilizadores do espaço e, desta forma, criar oportunidades
de transformação social
Este projeto pretende reabilitar uma zona em que
predomina a apropriação desadequada do espaço e a
inexistência de espaços de convívio e lazer que possam
constituir-se como cenários de relações permanentes entre
os residentes e entre estes e outros munícipes potenciais
utilizadores do espaço e, desta forma, criar oportunidades
de transformação social
Trata-se de um projeto em que se pretende reabilitar uma
zona em que predomina a apropriação desadequada do
espaço e a inexistência de espaços de convívio e lazer que
possam constituir-se como cenários de relações
permanentes entre os residentes e entre estes e outros
munícipes potenciais utilizadores do espaço e, desta forma,
criar oportunidades de transformação social.
Este investimento consiste na reabilitação de um espaço do
Município de Sintra, localizado no Cacém, o qual se
encontra devoluto e inserido numa zona habitacional, onde
se encontram alguns serviços, nomeadamente a Loja do
Cidadão do Cacém. Para além de qualificar o território,
permitir-se-á a instalação de uma resposta promotora do
envelhecimento ativo e/ou de acompanhamento a vítimas
de violência doméstica.
A Operação “Requalificação urbanística do Bairro da Cruz
Vermelha (2ª Fase)” corresponde a uma intervenção física
de reabilitação em espaço público, incidente sobre um
território atualmente degradado – edifícios (a demolir) e
espaço público envolvente - com o intuito de criar um
espaço central de utilização pública.
A operação C5. Requalificação de espaços públicos e
arranjos exteriores em Fernando Pó consiste numa
remodelação funcional do espaço público, melhorando-o
ao nível da circulação pedonal e automóvel, do
ordenamento do estacionamento, da introdução de
soluções arbóreas e/ou arbustivas e da colocação de
mobiliário urbano, tendo subjacente um conceito e uma
imagem inerente ao lugar de Fernando Pó e ao futuro
Centro Rural Vinum.
As obras de Reabilitação e Conservação no Bairro do Rego
em seis edifícios/lotes (6,7,8,9,10 e 11) resultado da
identificação de um conjunto de anomalias no edificado
passam pela reabilitação e conservação de fachadas
coberturas zonas comuns e interiores, de forma a
proporcionar melhores condições de habitabilidade,
nomeadamente conforto e segurança
A operação integra o quadro de investimentos do
PEDU/PARU e visa a reabilitação do espaço público do
núcleo de construção precária de Vale de Chícharos.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

1 560 040,00

659 923,91

78 735,73

315 020,43

330 221,87

1 220 952,81

26 500,00

1 437 213,53

166 971,96

665 082,04

400 369,95
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

LISBOA-08-4943FEDER-000098

Programa Operacional
Regional de Lisboa

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

08

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

Desenvolvimento urbano
sustentável

% cofinanciamento
| % EU funding

50,00

Objetivo Temático |
Thematic Objective

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

09.08

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Requalificação de um “monte tradicional”, criando recursos
comunitários facilitadores da inclusão de públicos em
situação de fragilidade social, reabilitando o espaço de
C1.Requalificação do Monte Francisquinho em Pinhal
forma a desenvolver atividades multifacetadas e
Novo
disponibilizar uma rede de recursos que potenciem
dinâmicas sociais, educativas e culturais que façam emergir
competências e potencialidades de pessoas e organizações.

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE PALMELA
zonas urbanas e rurais

Pretende-se realizar obras de requalificação com vista ao
melhor desempenho energético do edifício, reduzindo
CENTRO PAROQUIAL DE BEM-ESTAR SOCIAL Reabilitação do Centro Comunitário Várias Culturas custos e aumentando o conforta para os seus utilizadores.
DE ARRENTELA
Uma Só Vida
Pretende-se a substituição dos envidraçados ; o
Revestimento das *Paredes e pavimento, renovação da
rede eléctrica e das Instalações sanitárias.
A intervenção atuará ao nível da reabilitação física do
edifício dotando-o das condições necessárias para
responder às novas realidades sociais,culturais e
demográficas do concelho.A intervenção passará por obras
MUNICÍPIO DE ODIVELAS
Reabilitação da Biblioteca Municipal D. Dinis
de conservação e reparação do edifício e restruturação do
espaço interior, que permitirá uma melhor conservação e
acondicionamento do fundo documental e um aumento do
espaço destinado ao público,onde serão criadas áreas
diferenciadas

LISBOA-08-4943FEDER-000099

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000100

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em
zonas urbanas e rurais

LISBOA-08-4943FEDER-000101

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICIPIO DE MONTIJO
zonas urbanas e rurais

Reabilitação de Edifícios do Bairro da Caneira – Fase II Nós

LISBOA-08-4943FEDER-000102

Programa Operacional
Regional de Lisboa

08

Desenvolvimento urbano
sustentável

50,00

Promover a integração social
e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09.08

09.08. A concessão de apoio à regeneração física,
económica e social das comunidades desfavorecidas em MUNICÍPIO DE MAFRA
zonas urbanas e rurais

LISBOA-09-6177FEDER-000001

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

13.01

13.01. AT

COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
Assistência Técnica ao Programa Operacional
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
Regional de Lisboa 2020 para o ano 2015
VALE DO TEJO (CCDR LVT)

LISBOA-09-6177FEDER-000002

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

13.01

13.01. AT

COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
Assistência Técnica ao Programa Operacional
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
Regional de Lisboa 2020 para o ano 2016
VALE DO TEJO (CCDR LVT)

LISBOA-09-6177FEDER-000003

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

13.01

13.01. AT

COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
Orgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
de Lisboa (OADRL)
VALE DO TEJO (CCDR LVT)

LISBOA-09-6177FEDER-000004

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

13.01

13.01. AT

IAPMEI
AGÊNCIA
PARA
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.

LISBOA-09-6177FEDER-000006

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

13.01

13.01. AT

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E
COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., Portugal 2020 - PORLisboa - Aicep - Assistência
ABREVIADAMENTE DESIGNADA POR AICEP, Técnica - 2015/2016
E.P.E.

LISBOA-09-6177FEDER-000007

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

13.01

13.01. AT

FUNDAÇÃO PARA
TECNOLOGIA

345/698

Resumo | Summary

Mafra+Forte - reabilitação dos blocos de habitação
social da Quinta de Santa Bárbara

A

CIÊNCIA

A Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR
Lisboa 2020

E

A

POR LISBOA 2020 - AT - FCT - 2016

Visando contribuir para a dignificação das famílias
carenciadas concelhias, potenciando os seus padrões de
qualidade de vida através da melhoria das condições de
habitabilidade, a Câmara Municipal irá proceder à
reabilitação de dois edifícios degradados localizados na
Urbanização da Quinta de Santa Bárbara, em Mafra, para
criação de apartamentos para habitação social.
A presente operação pretende que, no ano de 2015, a
CCDR-LVT, enquanto organismo responsável pelo apoio
logístico e administrativo à estrutura do POR Lisboa,
desempenhe eficazmente o seu apoio, permitindo a
Autoridade de Gestão do POR Lisboa atingir todos os seus
objetivos no âmbito do seu funcionamento e das
competências que lhe estão confiadas.
A presente candidatura pretende que, no ano de 2016, a
CCDR-LVT enquanto organismo responsável pelo apoio
logístico e administrativo à estrutura do POR Lisboa
desempenhe eficazmente o seu apoio, permitindo a
Autoridade de Gestão do POR Lisboa atingir todos os seus
objetivos no âmbito do seu funcionamento e das
competências que lhe estão confiadas.
A candidatura visa capacitar o OADRL, criado no âmbito do
Portugal 2020, dos meios técnicos, materiais, logísticos e
administrativas que permitam à CCDRLVT desempenhar as
competências que lhe são atribuídas pelo modelo de
governação dos FEEI, designadamente o acompanhamento,
monitorização e avaliação das dinâmicas regionais, o
reforço do conhecimento e da divulgação da região e das
estratégias regionais e participação em redes de
articulação.
Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das
suas competências, designadamente as que respeitam à
gestão, controlo, acompanhamento, monitorização e
avaliação, informação, publicidade, divulgação e
sensibilização do programa, garantindo um apoio
adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos
cidadãos e aos agentes económicos.
Como Organismo Técnico a AICEP assegura, entre outras
funções, a análise dos projetos candidatos ao PORLisboa
com componente da sua área de intervenção, bem como a
interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em
matéria de incentivos é objeto de segregação de funções a
diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de uma
estrutura técnica qualificada.
As atividades a desenvolver enquadram-se nas
competências delegadas na FCT pela Autoridade de Gestão
do POR Lisboa 2020, que a reconhece como entidade
responsável pela coordenação das políticas de
financiamento público da investigação científica e
tecnológica nacional. As atividades a desenvolver
encontram-se descritas no ponto acima "Descrição da
Operação" e na Memória Descritiva que se constitui como
anexo à presente candidatura.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

965 875,79

52 405,00

916 200,08

530 000,00

1 605 474,79

525 791,24

943 760,56

140 257,59

442 316,97

217 505,33

266 448,15
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

LISBOA-09-6177FEDER-000008

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000009

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000010

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000011

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000012

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000013

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000015

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000016

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000017

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000018

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000022

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

13.01

13.01. AT

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO,
Assistência Técnica ANI 2015/2016
S.A.

13.01

13.01. AT

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

13.01

13.01. AT

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
POR Lisboa 2020 - Assistência Técnica 2016-2017
PROFISSIONAL, I.P.

13.01

13.01. AT

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

13.01

13.01. AT

COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
Assistência Técnica ao Programa Operacional
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
Regional de Lisboa 2020 para os anos 2017 e 2018
VALE DO TEJO (CCDR LVT)

13.01

13.01. AT

COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
Orgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
de Lisboa (OADRL) 2017-2018
VALE DO TEJO (CCDR LVT)

13.01

13.01. AT

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E
COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., Portugal 2020 - PORLisboa - Aicep - Assistência
ABREVIADAMENTE DESIGNADA POR AICEP, Técnica - 2017/2018
E.P.E.

13.01

13.01. AT

IAPMEI
AGÊNCIA
PARA
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.

13.01

13.01. AT

FUNDAÇÃO PARA
TECNOLOGIA

13.01

13.01. AT

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO,
Assistência Técnica ANI 2017/2018
S.A.

13.01

13.01. AT

A

CIÊNCIA

Assistência Técnica AML 2016-2017

Assistência Técnica

A Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR
Lisboa 2020 para os anos de 2017 e 2018

E

A

POR LISBOA 2020-AT-FCT-2017/2018

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALMADA ENVOL20 Almada_DLBC URBANO

346/698

Resumo | Summary

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

A presente candidatura pretende contribuir para promover
o reforço da competitividade nacional, através da gestão de
sistemas de incentivos que permitam apoiar a valorização
do conhecimento científico e tecnológico e a sua
transformação em crescimento económico. Para tal, tornase essencial assegurar a comparticipação financeira do
esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos
termos definidos pelo Contrato de Delegação de
Competências.
A operação tem como objetivo específico: implementar,
dinamizar, gerir, controlar e divulgar de forma eficaz e
eficiente o PO, assim como assegurar o exercício das
competências delegadas pela AG, e capacitar a AML como
um órgão técnico, nomeadamente ao nível da seleção e
verificação da regularidade das operações, bem como a
monitorização e avaliação da execução.
As atividades propostas são:
1 Ações de Informação, Divulgação / Sensibilização dos
potenciais beneficiários e Sessão de divulgação dos
indicadores de resultado da operação,
2 Funcionamento da Equipa , com execução das
competências delegadas,
3Formação e capacitação dos recursos humanos,I.P,
Esta operação visa apoiar o ISS,IP na prossecução das
competências que lhe estão atribuídas, no âmbito do
Contrato de Competências celebrado com o POR Lisboa.
A presente candidatura pretende que, nos anos de 2017 e
2018, a CCDR-LVT enquanto organismo responsável pelo
apoio logístico e administrativo à estrutura do POR Lisboa
desempenhe eficazmente o seu apoio, permitindo a
Autoridade de Gestão do POR Lisboa atingir todos os seus
objetivos no âmbito do seu funcionamento e das
competências que lhe estão confiadas.
A candidatura visa capacitar o OADRL, criado no âmbito do
Portugal 2020, dos meios técnicos, materiais, logísticos e
administrativas que permitam à CCDRLVT desempenhar as
competências que lhe são atribuídas pelo modelo de
governação dos FEEI, designadamente o acompanhamento,
monitorização e avaliação das dinâmicas regionais, o
reforço do conhecimento e da divulgação da região e das
estratégias regionais e participação em redes de
articulação.
Como Organismo Técnico a AICEP assegura, entre outras
funções, a análise dos projetos candidatos ao PORLisboa
com componente da sua área de intervenção, bem como a
interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em
matéria de incentivos é objeto de segregação de funções a
diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de uma
estrutura técnica qualificada.
Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das
suas competências, designadamente as que respeitam à
gestão, controlo, acompanhamento, monitorização e
avaliação, informação, publicidade, divulgação e
sensibilização do programa, garantindo um apoio
adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos
cidadãos e aos agentes económicos.
As atividades a desenvolver encontram-se descritas no
ponto "Descrição da Operação" e no ponto 1 da "Memória
Descritiva", que se consitui como anexo à presente
candidatura
A presente candidatura pretende contribuir para promover
o reforço da competitividade nacional, através da gestão de
sistemas de incentivos que permitam apoiar a valorização
do conhecimento científico e tecnológico e a sua
transformação em crescimento económico. Para tal, tornase essencial assegurar a comparticipação financeira do
esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos
termos definidos pelo Contrato de Delegação de
Competências.
O Envol20 Almada assume-se como suporte ao
desenvolvimento territorial, suportado na inserção
profissional como meio de combate à exclusão e promotor
de acesso a direitos. Será desenvolvida uma lógica de
animação territorial da Estratégia de Desenvolvimento
Local, de forma a criar uma rede de instituições e empresas
que potencie o desenvolvimento sustentável e a igualdade
de oportunidades a todos os cidadãos.

182 307,62

154 850,20

115 612,12

1 415,03

2 798 510,00

238 690,35

423 561,08

1 158 468,40

1 271 837,04

295 840,48

1 983,59
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

LISBOA-09-6177FEDER-000023

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000025

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000031

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000033

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000034

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000035

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000036

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000037

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000038

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000039

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000040

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

13.01

13.01. AT

+BENFICA
DESENVOLVIMENTO
LOCAL

13.01

13.01. AT

TESE
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO PELA TECNOLOGIA, Dinamização DLBC Cascais DesEnvolve
ENGENHARIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

13.01

13.01. AT

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

Convite para Apresentação de Candidatura - Instituto
da Segurança Social, I.P.

13.01

13.01. AT

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Assistência Técnica AML 2018

13.01

13.01. AT

AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO
Centros Qualifica Lisboa - Organismo Intermédio
E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

13.01

13.01. AT

COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
Assistência Técnica ao Programa Operacional
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
Regional de Lisboa 2020 para o ano de 2019
VALE DO TEJO (CCDR LVT)

13.01

13.01. AT

Convite para apresentação de candidaturas
COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
destinado exclusivamente à CCDR LVT, para a AG do
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
POR Lisboa 2020 e o órgão de acompanhamento das
VALE DO TEJO (CCDR LVT)
dinâmicas regionais

13.01

13.01. AT

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
POR Lisboa 2020 - Assistência Técnica 2018-2019
PROFISSIONAL, I.P.

13.01

13.01. AT

13.01

13.01. AT

13.01

13.01. AT

ASSOCIAÇÃO
DE
E CO-GOVERNANÇA +Benfica - Estrutura de gestão e apoio técnico

Resumo | Summary
O objetivo da candidatura é criar a estrutura de assistência
técnica necessária à implementação da EDL na Freguesia de
Benfica, proporcionando a monitorização das medidas de
investimento
no
contexto
da
estratégia
de
desenvolvimento local, nomeadamente garantir eficácia e
eficiência na gestão, controlo e implementação das
atividades de animação territorial da EDL, a capacitação
técnica e institucional e a divulgação e publicidade da EDL +
Benfica
A operação visa a prossecução dos objectivos específicos e
dos resultados contratualizados no âmbito da EDL do
Cascais DesEnvolve, através da dinamização, gestão e
divulgação da EDL nas freguesias de Alcabideche e S.
Domingos de Rana. Inclui eventos públicos, sessões de
informação, seminários temáticos na área do emprego,
formação em criação e gestão de projetos, e por último na
divulgação com forma de assegurar o envolvimento dos
atores locais.
Esta operação visa apoiar o ISS,IP na prossecução das
competências que lhe estão atribuídas, no âmbito do
Contrato de Competências celebrado com o POR Lisboa.
A operação tem como objetivo específico: implementar,
dinamizar, gerir, controlar e divulgar de forma eficaz e
eficiente o PO, assim como assegurar o exercício das
competências delegadas pela AG, e capacitar a AML como
um órgão técnico, nomeadamente ao nível da seleção e
verificação da regularidade das operações, bem como a
monitorização e avaliação da execução.
A presente operação tem por objetivo apoiar a ANQEP no
desempenho de funções enquanto Organismo Intermédio,
dando cumprimento ao estabelecido em contrato de
delegação de competências lavrado entre esta Agência e a
Autoridade de Gestão do Programa Operacional da Região
de Lisboa.
A presente candidatura pretende que, no ano de 2019, a
CCDR-LVT enquanto organismo responsável pelo apoio
logístico e administrativo à estrutura do POR Lisboa
desempenhe eficazmente o seu apoio, permitindo a
Autoridade de Gestão do POR Lisboa atingir todos os seus
objetivos no âmbito do seu funcionamento e das
competências que lhe estão confiadas.
A candidatura visa capacitar o OADRL, criado no âmbito do
Portugal 2020, dos meios técnicos, materiais, logísticos e
administrativas que permitam à CCDRLVT desempenhar as
competências que lhe são atribuídas pelo modelo de
governação dos FEEI, designadamente o acompanhamento,
monitorização e avaliação das dinâmicas regionais, o
reforço do conhecimento e da divulgação da região e das
estratégias regionais e participação em redes de
articulação.
As atividades propostas na candidatura são: ação de
informação/divulgação aos beneficiários e funcionamento
da equipa, que inclui, também, a realização de ações de
verificação das operações.

A presente candidatura pretende contribuir para promover
o reforço da competitividade nacional, através da gestão de
sistemas de incentivos que permitam apoiar a valorização
do conhecimento científico e tecnológico e a sua
ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO,
Assistência Técnica ANI 2019/2020
transformação em crescimento económico. Para tal, tornaS.A.
se essencial assegurar a comparticipação financeira do
esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos
termos definidos pelo Contrato de Delegação de
Competências.
Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das
suas competências, designadamente as que respeitam à
gestão, controlo, acompanhamento, monitorização e
IAPMEI
AGÊNCIA
PARA
A Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR
avaliação, informação, publicidade, divulgação e
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.
Lisboa 2020 para os anos de 2019 e 2020
sensibilização do programa, garantindo um apoio
adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos
cidadãos e aos agentes económicos.
A operação tem como objetivo específico: implementar,
dinamizar, gerir, controlar e divulgar de forma eficaz e
eficiente o PO, assim como assegurar o exercício das
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Assistência Técnica AML 2019-2020
competências delegadas pela AG, e capacitar a AML como
um órgão técnico, nomeadamente ao nível da seleção e
verificação da regularidade das operações, bem como a
monitorização e avaliação da execução.

347/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

16 889,14

30 955,09

17 449,19

138 600,87

126 000,00

1 488 272,01

125 565,07

195 000,00

194 907,80

1 500 881,42

309 364,85
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Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

LISBOA-09-6177FEDER-000041

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

LISBOA-09-6177FEDER-000042

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

LISBOA-09-6177FEDER-000043

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-09-6177FEDER-000044

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000046

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000047

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000048

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000049

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000050

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000051

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000052

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

13.01

13.01. AT

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E
COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., Portugal 2020 - PORLisboa - Aicep - Assistência
ABREVIADAMENTE DESIGNADA POR AICEP, Técnica - 2019-2020
E.P.E.

13.01

13.01. AT

FUNDAÇÃO PARA
TECNOLOGIA

13.01

13.01. AT

COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
Assistência Técnica ao Programa Operacional
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
Regional de Lisboa 2020 para o ano de 2020
VALE DO TEJO (CCDR LVT)

13.01

13.01. AT

COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
Lisboa 2020
VALE DO TEJO (CCDR LVT)

13.01

13.01. AT

TESE
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO PELA TECNOLOGIA, Dinamização da EDL do FatorC
ENGENHARIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO

13.01

13.01. AT

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E Assistência Técnica EMPIS OI PO LVT - Estrutura de
COESÃO, I.P.
Missão Portugal Inovação Social - 2019/2021

13.01

+BENFICA
DESENVOLVIMENTO
LOCAL

13.01. AT

13.01

13.01. AT

13.01

13.01. AT

13.01

13.01. AT

13.01

13.01. AT

A

CIÊNCIA

E

A

POR LISBOA 2020-AT-FCT-2019/2020

Resumo | Summary
Como Organismo Técnico a AICEP assegura, entre outras
funções, a análise dos projetos candidatos ao PORLisboa
com componente da sua área de intervenção, bem como a
interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em
matéria de incentivos é objeto de segregação de funções a
diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de uma
estrutura técnica qualificada.
As atividades a desenvolver encontram-se descritas no
ponto "Descrição da Operação" e no ponto 1 da "Memória
Descritiva", que se constitui como anexo à presente
candidatura.
A presente candidatura pretende que, no ano de 2020, a
CCDR-LVT enquanto organismo responsável pelo apoio
logístico e administrativo à estrutura do POR Lisboa
desempenhe eficazmente o seu apoio, permitindo a
Autoridade de Gestão do POR Lisboa atingir todos os seus
objetivos no âmbito do seu funcionamento e das
competências que lhe estão confiadas.
A candidatura visa capacitar o OADRL, criado no âmbito do
PT2020, dos meios técnicos e materiais que permitam à
CCDR LVT desempenhar as competências que lhe são
atribuídas pelo modelo de governação dos FEEI,
designadamente o acompanhamento, monitorização e
avaliação das dinâmicas regionais, o reforço do
conhecimento e da divulgação da região e das estratégias
regionais e a participação em redes das dinâmicas
regionais.
A operação visa a prossecução dos objetivos específicos e
dos resultados contratualizados no âmbito do FatorC,
através da dinamização, gestão e divulgação da EDL nas
freguesias de Alcabideche e de São Domingos de Rana.
Inclui cinco sessões de matching oferta e procura do
mercado de trabalho, um seminário empresarial, bem
como a divulgação e comunicação no território de forma a
assegurar o envolvimento dos atores locais.
A presente operação visa assegurar os meios humanos,
financeiros, logísticos e materiais necessários ao
cumprimento da missão da Estrutura de Missão Portugal
Inovação Social, enquanto Organismo Intermédio (OI) do
POR LISBOA 2020 com abrangência nacional e
multissetorial na área da inovação e empreendedorismo
social, no período compreendido entre 01/01/2019 e
31/12/2021.

Dar continuidade á estrutura de assistência técnica
necessária da EDL na Freguesia de Benfica, proporcionando
a monitorização das medidas de investimento no contexto
ASSOCIAÇÃO
DE
Desenvolvimentos e Animação da Estratégia de da estratégia de desenvolvimento local, nomeadamente
E CO-GOVERNANÇA
Desenvolvimento Local (EDL)
garantir eficácia e eficiência na gestão, controlo e
implementação das atividades de animação territorial da
EDL, a capacitação técnica e institucional e a divulgação e
publicidade da EDL + Benfica.

A presente operação tem por objetivo apoiar a ANQEP no
desempenho de funções enquanto Organismo Intermédio,
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO Centros Qualifica Lisboa - Organismo Intermédio dando cumprimento ao estabelecido em contrato de
E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.
(2020-2023)
delegação de competências lavrado entre esta Agência e a
Autoridade de Gestão do Programa Operacional da Região
de Lisboa.
A DGAL pretende apresentar os encargos previstos com os
recursos humanos afetos às funções que a AG do POR
Lisboa, cometeu na DGAL, na qualidade de OI, através do
contrato de delegação de competências. Aplicação dos
DGAL - Candidatura à Assistência Técnica – POR
DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS
critérios de seleção aprovados, procedendo uma avaliação
Lisboa
do mérito das candidaturas ao cofinanciamento dos
encargos com a promoção de estágios PEPAL, apresentadas
pelas entidades autárquicas e emissão da respetiva decisão
técnica.
A operação tem como objetivo específico: implementar,
dinamizar, gerir, controlar e divulgar de forma eficaz e
eficiente o PO, assim como assegurar o exercício das
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Assistência Técnica AML 2021-2023
competências delegadas pela AG, e capacitar a AML como
um órgão técnico, nomeadamente ao nível da seleção e
verificação da regularidade das operações, bem como a
monitorização e avaliação da execução.
Implementação das ações relacionadas com o
planeamento, gestão, acompanhamento, controlo,
avaliação, monitorização, informação e divulgação da
COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A
Assistência Técnica CIG/OI
dotação atribuída à CIG pelo POR Lisboa, no âmbito do
IGUALDADE DE GÉNERO
Contrato de Delegação de Competências celebrado entre
as duas entidades e que confere à CIG a qualidade de
Organismo Intermédio

348/698

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

770 079,73

694 308,00

1 299 350,00

159 843,81

30 617,56

107 000,00

15 460,00

165 360,00

10 000,00

450 000,00

80 000,00

PROJETOS APROVADOS NO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
PROJECTS APPROVED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020
Última atualização | Last Update: 31-03-2021

Código da Operação | Programa Operacional |
Operation Code
Operational Programme

Código do Eixo
Prioritário | OP
Priority Axis Code

Eixo Prioritário do PO | OP
Priority Axis

LISBOA-09-6177FEDER-000053

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

LISBOA-09-6177FEDER-000054

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

LISBOA-09-6177FEDER-000055

Programa Operacional
Regional de Lisboa

LISBOA-09-6177FEDER-000057

% cofinanciamento
| % EU funding

Objetivo Temático |
Thematic Objective

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000058

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

LISBOA-09-6177FEDER-000059

Programa Operacional
Regional de Lisboa

09

Assistência técnica

50,00

Não
aplicável
assistência técnica)

(apenas

Código da Prioridade
de Investimento |
Investment Priority
Code

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

13.01

13.01. AT

AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E
COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., Portugal 2020 - PORLisboa - Aicep - Assistência
ABREVIADAMENTE DESIGNADA POR AICEP, Técnica - 2021-2023
E.P.E.

13.01

13.01. AT

ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO,
Assistência Técnica ANI 2021/2022/2023
S.A.

13.01

13.01. AT

IAPMEI
AGÊNCIA
PARA
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.

13.01

13.01. AT

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

13.01

13.01. AT

COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
Lisboa 2021
VALE DO TEJO (CCDR LVT)

13.01

13.01. AT

COMISSÃO
DE
COORDENAÇÃO
E
Assistência Técnica ao Programa Operacional
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
Regional de Lisboa 2020 para o ano de 2021
VALE DO TEJO (CCDR LVT)
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A Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do PO
Lisboa 2020 para os anos de 2021 a 2023.

Convite para apresentação de candidatura para o
Instituto da Segurança Social, I.P., enquanto
Organismo Intermédio

Resumo | Summary
Como Organismo Técnico a AICEP assegura, entre outras
funções, a análise dos projetos candidatos ao PORLisboa
com componente da sua área de intervenção, bem como a
interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em
matéria de incentivos é objeto de segregação de funções a
diversos níveis como referido, dispondo, para tal, de uma
estrutura técnica qualificada.
A presente candidatura pretende contribuir para promover
o reforço da competitividade nacional, através da gestão de
sistemas de incentivos que permitam apoiar a valorização
do conhecimento científico e tecnológico e a sua
transformação em crescimento económico. Para tal, tornase essencial assegurar a comparticipação financeira do
esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos
termos definidos pelo Contrato de Delegação de
Competências.
Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das
suas competências, designadamente as que respeitam à
gestão, controlo, acompanhamento, monitorização e
avaliação, informação, publicidade, divulgação e
sensibilização do programa, garantindo um apoio
adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos
cidadãos e aos agentes económicos.
Esta operação visa apoiar o ISS,IP na prossecução das
competências que lhe estão atribuídas, no âmbito do
Contrato de Competências celebrado com o POR Lisboa.
A candidatura visa capacitar o OADRL, criado no âmbito do
Portugal 2020, dos meios técnicos, materiais, logísticos e
administrativas que permitam à CCDRLVT desempenhar as
competências que lhe são atribuídas pelo modelo de
governação dos FEEI, designadamente o acompanhamento,
monitorização e avaliação das dinâmicas regionais, o
reforço do conhecimento e da divulgação da região e das
estratégias regionais e participação em redes de
articulação.
A presente candidatura pretende que, no ano de 2021, a
CCDR-LVT enquanto organismo responsável pelo apoio
logístico e administrativo à estrutura do POR Lisboa
desempenhe eficazmente o seu apoio, permitindo a
Autoridade de Gestão do POR Lisboa atingir todos os seus
objetivos no âmbito do seu funcionamento e das
competências que lhe estão confiadas.

Despesas elegíveis totais
atribuídas à operação | Total
Eligible Expenditure Allocated
to the Operation [€]

902 554,59

340 170,94

973 257,52

83 584,00

148 711,43

1 979 000,00

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

643 023,46

01-06-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

781 300,80

01-01-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

2 173 683,20

01-01-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

4 656 582,00

01-01-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

254 976,00

01-01-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

2 185 384,00

01-01-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

2 242 166,00

01-01-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

1 015 418,00

01-01-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

53 454,64

01-01-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

307 029,38

01-12-2016

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

259 954,96

01-10-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

183 618,08

01-01-2017

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

999 931,16

01-12-2016

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

316 532,03

01-01-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

762 420,26

01-01-2017

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

301 476,96

01-09-2016

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0
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ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

987 854,34

01-01-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

146 535,00

01-11-2016

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

274 006,08

01-02-2017

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

214 099,91

01-01-2017

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

155 983,43

09-01-2017

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

141 564,07

01-11-2016

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

3 140,81

18-11-2015

17-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

29 158,80

01-07-2016

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

23 870,40

01-06-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

18 978,40

01-04-2016

01-04-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

13 324,80

01-07-2016

01-04-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

24 873,60

01-07-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

38 639,60

01-06-2016

01-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

3 600,00

01-06-2016

01-06-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

25 972,80

01-07-2016

28-06-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

25 862,40

01-06-2016

01-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0
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ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

6 196,80

01-06-2016

01-03-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

5 525,60

01-07-2016

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

28 695,60

15-05-2016

15-11-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

28 021,20

01-07-2016

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

7 152,00

01-07-2016

01-10-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

9 922,80

01-04-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

15 968,98

01-07-2016

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

8 899,20

01-07-2016

15-06-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

6 048,00

01-07-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

2 208,00

15-06-2016

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

14 652,80

01-07-2016

01-07-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

17 990,40

01-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

13 817,20

01-07-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

2 737,08

10-12-2015

09-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

16 195,60

01-06-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

18 691,20

01-06-2016

01-06-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

11 376,00

01-06-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

16 012,00

01-04-2016

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

7 017,60

01-07-2016

28-06-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

21 441,60

01-06-2016

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

8 674,60

01-06-2016

29-02-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

2 920,00

15-08-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

4 800,00

11-07-2016

10-01-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

16 812,00

15-06-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

16 031,60

01-07-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

22 800,00

01-07-2016

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

19 779,60

01-07-2016

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

27 504,00

01-07-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

6 960,00

01-06-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

9 696,00

01-06-2016

01-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

9 600,00

01-05-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

20 940,80

01-06-2016

01-06-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

8 640,00

01-11-2016

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

3 069,60

01-06-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

14 400,00

01-07-2016

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

25 900,80

01-07-2016

01-05-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

10 000,00

01-04-2016

01-10-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

17 708,40

01-06-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

37 203,60

01-06-2016

29-02-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

15 667,20

15-06-2016

14-02-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

37 316,80

01-05-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

14 833,60

01-07-2016

01-08-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

11 802,40

01-06-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

3 948,80

04-07-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

36 014,40

01-06-2016

01-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

24 710,80

01-06-2016

29-02-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

33 181,20

01-07-2016

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

13 320,00

01-07-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0
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FEDER

8 988,00

01-06-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

15 624,80

01-07-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

32 716,80

01-06-2016

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

29 503,60

01-06-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

18 249,60

01-09-2016

01-03-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

12 068,80

01-07-2016

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

8 980,00

01-07-2016

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

4 368,00

22-04-2016

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

7 944,00

01-07-2016

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

39 958,80

01-07-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

28 740,00

01-07-2016

01-07-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

25 593,60

01-06-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

9 998,40

01-06-2016

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

12 182,40

01-07-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

6 720,00

01-07-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

19 614,00

01-06-2016

25-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

19 814,00

01-02-2016

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

233 392,24

01-01-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

3 079,73

01-09-2016

31-07-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

82 645,99

01-08-2016

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

569 699,65

01-01-2017

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

344 511,74

01-06-2017

30-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

328 673,20

01-06-2017

30-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

127 505,22

01-06-2017

30-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

924 800,38

01-10-2017

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

250 940,01

15-10-2017

13-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

40 681,58

01-08-2016

01-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

358 222,36

25-03-2017

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

235 239,62

25-03-2017

23-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

562 279,17

20-06-2017

19-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

865 695,43

01-06-2017

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

398 164,00

15-06-2017

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

710 499,27

01-01-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

995 296,80

17-06-2017

15-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

220 658,40

15-06-2017

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 945 980,30

19-12-2017

17-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

406 662,46

15-06-2017

11-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

680 439,11

18-07-2017

16-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 840 148,67

01-07-2017

29-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

1 054 591,25

01-06-2017

30-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

832 752,80

01-06-2017

30-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 403 211,50

01-06-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

330 490,56

01-06-2017

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

146 655,34

23-10-2017

22-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

506 221,60

01-07-2017

29-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

327 159,34

01-09-2017

30-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

908 689,72

19-06-2017

17-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

36 403,02

01-02-2018

03-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0
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Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

36 621,53

12-10-2017

11-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

10 033,28

09-10-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

55 775,86

19-03-2018

17-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

18 342,87

19-02-2018

21-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

59 936,68

01-06-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

38 366,41

12-10-2017

12-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

57 863,40

01-02-2018

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

41 818,21

07-09-2017

05-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

49 436,68

01-10-2017

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

47 968,61

01-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

52 821,77

02-06-2017

15-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 276,55

18-09-2017

19-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

12 385,84

30-09-2017

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

661,40

02-05-2017

30-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

37 470,89

02-01-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

35 583,49

22-03-2018

21-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

40 582,40

01-10-2017

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

46 982,25

15-09-2017

15-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

8 130,36

01-11-2017

02-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

59 579,46

02-10-2017

03-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

49 376,69

02-01-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

51 078,62

01-12-2017

01-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

53 922,55

03-01-2018

05-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

49 112,84

21-01-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

14 662,99

01-09-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

11 967,93

24-10-2017

25-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

25 370,96

01-02-2017

15-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 301 833,60

01-10-2017

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 662,45

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

65 995,57

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

87 398,49

23-05-2018

22-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

75 939,30

15-06-2018

14-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

359/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
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FEDER

3 257,50

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 680,04

01-06-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 130,00

14-12-2018

13-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 819,60

01-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 990,64

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

91 913,52

30-07-2018

29-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

73 809,44

02-07-2018

01-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

75 003,19

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

73 435,75

14-06-2018

13-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 871,78

12-06-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

87 283,76

06-03-2019

05-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

53 731,95

10-08-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

82 934,87

01-07-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 266,76

01-05-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 996,34

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 982,35

16-07-2018

15-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

360/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

96 000,00

14-06-2018

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 559,30

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 845,44

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

92 999,56

01-06-2018

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 990,25

01-07-2018

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

9 319,50

29-09-2018

28-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

95 759,84

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 280,56

20-04-2018

19-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 149,44

01-08-2018

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 424,62

15-07-2018

14-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

88 374,24

01-12-2018

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

28 010,40

29-09-2018

28-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

80 943,66

15-10-2018

14-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

12 500,00

01-03-2019

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 954,37

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 612,64

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

94 518,66

01-10-2018

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 999,34

01-07-2018

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

95 876,00

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

4 950,00

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

87 743,79

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

24 103,28

15-08-2018

14-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

79 784,04

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 249,85

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 474,98

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

23 346,59

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

80 404,15

15-05-2018

14-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 988,17

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 964,44

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 209,04

04-06-2018

03-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

79 451,07

20-07-2018

19-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

93 326,04

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

362/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

94 117,13

14-06-2018

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 909,31

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

64 460,30

29-09-2018

28-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

90 989,21

14-06-2018

13-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

92 049,04

01-12-2018

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 915,67

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 230,98

14-06-2018

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 999,95

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 999,23

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

12 171,48

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

4 510,00

15-12-2018

14-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

27 395,00

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 904,65

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 990,04

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

91 338,82

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

86 185,85

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0
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Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

95 942,95

12-10-2018

11-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

86 892,03

01-06-2018

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 880,86

01-05-2018

30-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

95 960,05

01-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

88 919,80

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 946,31

10-08-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

81 348,86

17-07-2018

16-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 983,90

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

76 125,24

01-11-2018

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 479,43

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

74 736,45

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 495,00

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

92 109,91

01-06-2018

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

90 412,75

01-06-2018

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

70 763,03

10-08-2018

09-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

92 942,97

12-10-2018

11-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

364/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

95 593,85

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

11 350,00

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

84 905,15

01-12-2018

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

21 732,50

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

86 511,90

01-09-2018

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 968,70

01-01-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 805,00

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

86 979,85

02-07-2018

01-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

48 200,21

01-12-2018

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 578,51

17-07-2018

16-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 907,74

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 306,85

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

87 468,51

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

93 569,24

01-06-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

2 500,00

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 970,00

16-08-2018

15-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

365/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

76 052,97

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

7 301,30

15-10-2018

14-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 964,50

01-07-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

92 133,85

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

76 744,87

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 684,76

01-06-2018

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 346,70

14-06-2018

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 983,51

14-06-2018

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 930,45

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 398,34

16-04-2019

15-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 250,00

22-11-2018

21-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 950,05

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

20 692,39

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

70 013,72

01-11-2018

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

92 414,48

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

20 317,44

10-08-2018

09-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

95 901,55

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 999,64

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

56 735,64

16-07-2018

15-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

31 640,00

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

52 099,36

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

88 293,82

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

84 024,90

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

27 229,88

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 368,65

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 889,50

14-06-2018

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

11 999,59

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

35 678,48

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 473,27

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 999,16

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 954,64

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 979,43

01-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
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Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

94 443,65

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 983,55

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 713,76

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

78 638,00

01-06-2018

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

200,00

28-03-2019

27-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 915,36

12-06-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 999,76

29-09-2018

28-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

95 958,64

12-06-2018

11-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 854,85

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

92 570,56

01-07-2018

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

95 915,62

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

92 013,54

16-07-2018

15-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 854,15

30-06-2018

29-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 994,35

14-06-2018

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

95 395,07

12-10-2018

11-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

95 141,54

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0
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FEDER

95 237,98

01-07-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

95 999,94

09-08-2018

08-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 150,00

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

88 756,99

01-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

88 867,30

01-02-2019

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

94 915,30

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 997,79

01-03-2018

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

70 909,15

10-08-2018

09-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 624,97

12-10-2018

11-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

63 639,80

27-09-2018

26-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 830,35

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

10 750,00

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 209,90

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

90 997,85

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

54 073,52

15-08-2018

14-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 804,76

21-05-2018

20-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

95 664,02

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 000,00

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 513,74

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 970,95

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

95 755,90

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 454,24

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

95 365,35

01-06-2018

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

93 792,86

01-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 856,05

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 650,00

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 950,00

15-07-2018

15-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

91 362,30

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

25 965,00

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 800,00

15-08-2018

14-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 125,00

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

93 847,50

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

15 440,00

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 963,74

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 644,20

02-01-2019

01-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 762,74

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

92 906,20

18-10-2018

17-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

15 245,00

01-08-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

83 416,54

22-06-2018

21-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

85 414,85

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

93 996,94

01-05-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 754,65

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 954,08

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 963,51

14-06-2018

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 855,38

14-06-2018

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 937,65

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

80 674,02

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

90 481,80

01-06-2018

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

12 655,00

01-08-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

42 696,57

16-08-2018

15-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 947,62

01-07-2018

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

95 691,16

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

60 302,17

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

21 020,00

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

62 023,49

01-08-2018

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

95 934,07

10-08-2018

09-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

18 300,00

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 989,80

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 861,00

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

92 426,13

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

95 815,04

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

20 037,38

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 998,76

01-04-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

13 300,00

01-08-2018

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

31 003,52

10-08-2018

09-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

93 609,57

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

95 918,51

17-07-2018

16-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

126 881,46

01-01-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

140 288,54

15-03-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

60 804,24

01-08-2018

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

195 413,20

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

29 856,36

01-03-2019

28-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

99 083,36

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

9 368,00

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

11 654,80

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 576,00

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 372,00

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 451,20

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

8 661,20

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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Data Início |
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FEDER

12 361,60

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

11 779,60

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 370,20

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 370,20

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

53 445,84

27-12-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

24 550,72

01-04-2020

01-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

201 556,25

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

180 625,00

01-04-2020

31-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

254 500,63

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

255 000,00

01-06-2020

31-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

254 038,95

01-03-2020

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

253 874,35

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

254 952,19

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

254 999,95

01-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0
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FEDER

371 832,56

01-01-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

1 696 779,11

01-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

FEDER

3 169 096,15

01-01-2014

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

Porto Salvo

FEDER

301 313,06

05-03-2014

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

2 853 203,07

02-01-2015

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

852 329,61

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Ajuda
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Freguesia | Parrish

FEDER

1 985 416,36

28-02-2014

22-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

279 833,23

04-08-2016

04-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Campolide

FEDER

1 313 918,98

20-05-2016

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

825 589,35

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

144 454,97

12-04-2016

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

141 143,04

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

376/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril

0

0

FEDER

4 353 348,43

11-06-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

4 559 366,96

16-03-2016

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

FEDER

4 818 160,49

14-12-2018

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

2 100 348,00

01-07-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

FEDER

984 000,00

01-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

316 198,87

01-10-2019

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alcântara

377/698

0

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

2 469 573,93

02-08-2016

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 227 999,10

16-07-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada-Dafundo

FEDER

3 059 593,46

01-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

FEDER

480 926,73

28-04-2017

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Campolide

FEDER

1 010 908,46

29-03-2017

31-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

2 113 513,68

19-09-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Arroios

378/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

68 927,84

01-04-2018

30-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

189 167,58

01-04-2016

01-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

166 757,52

01-01-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

118 556,01

01-10-2015

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

222 070,92

01-10-2015

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

188 723,77

01-04-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

379/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

335 860,60

01-04-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

93 892,54

01-04-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

200 217,61

01-02-2016

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

92 188,35

01-04-2016

01-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

165 168,22

01-04-2016

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

305 338,11

01-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

380/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

76 534,49

01-03-2016

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

20 546,05

02-02-2016

18-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

209 374,74

01-04-2016

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

167 517,17

01-01-2016

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

20 339,61

01-09-2015

03-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 000,00

16-10-2015

15-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

381/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

14 962,50

24-10-2015

31-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

30 424,84

01-07-2015

30-06-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 000,00

29-12-2015

28-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

8 000,00

18-11-2015

17-11-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

213 370,29

01-11-2015

31-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

334 652,02

01-03-2016

01-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

382/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

193 016,78

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

189 147,01

01-11-2015

31-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

7 920,00

23-09-2015

22-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

92 562,58

01-08-2017

29-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

132 378,43

01-01-2016

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

205 493,98

01-10-2016

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

383/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

219 375,15

01-04-2016

01-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

193 771,59

01-04-2016

19-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

8 000,00

18-12-2015

17-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

58 227,06

01-04-2016

01-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

8 000,00

22-12-2015

21-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

465 852,77

01-09-2015

31-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

384/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

147 440,47

01-04-2016

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

188 406,93

01-09-2015

31-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

287 843,36

01-09-2015

28-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

172 637,24

01-01-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

257 210,02

01-03-2016

01-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

275 656,85

06-03-2017

05-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

385/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

387 746,41

01-12-2015

29-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

84 002,68

05-10-2015

02-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

131 154,72

09-09-2016

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FEDER

4 560,00

17-12-2015

29-03-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

58 307,72

01-01-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 678 365,37

01-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

386/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

125 565,79

01-10-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

86 965,27

09-03-2016

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 821 325,96

01-02-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

36 238,70

01-10-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

46 824,77

01-06-2017

29-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

131 862,97

01-07-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

387/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

148 055,13

16-03-2016

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

92 162,41

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

74 655,75

01-12-2016

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

164 794,30

01-04-2016

29-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

78 616,01

01-11-2016

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

144 666,73

01-09-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

388/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

71 938,62

01-11-2016

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

72 488,71

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

200 286,62

01-01-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

315 170,47

01-12-2016

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

112 475,44

01-04-2016

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

168 401,97

01-11-2016

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

389/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

108 642,11

01-10-2016

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

52 488,63

09-01-2017

11-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

119 298,55

01-12-2016

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

195 232,47

01-10-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

70 428,25

02-11-2016

01-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

151 803,12

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

390/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

280 958,51

01-12-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

75 701,72

02-01-2017

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

128 750,03

01-04-2017

30-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

73 445,23

01-08-2016

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

39 697,76

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

110 849,63

02-11-2016

01-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

391/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

223 960,69

01-10-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

186 572,15

02-11-2016

01-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

63 159,62

01-02-2017

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

129 231,04

01-12-2016

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

310 986,64

01-10-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

135 760,91

01-12-2016

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

392/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

8 000,00

11-01-2017

10-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

8 000,00

17-10-2016

16-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

308 367,55

01-10-2016

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

456 441,62

01-11-2017

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

227 072,04

01-10-2017

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

150 619,90

01-10-2017

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

393/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

247 299,49

01-11-2016

30-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

402 669,65

01-07-2017

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FEDER

198 237,59

01-10-2016

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

249 311,21

01-01-2018

30-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

133 604,35

02-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

218 528,74

01-10-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

394/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

192 547,56

04-12-2017

03-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

170 710,18

01-03-2018

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

172 850,89

01-10-2017

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

302 251,47

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

338 351,80

01-12-2017

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

370 890,39

01-11-2017

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

395/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

580 023,52

01-01-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

506 889,74

01-01-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

218 636,78

01-10-2017

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

51 273,15

09-11-2016

08-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

50 976,66

09-11-2016

08-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

9 900,78

09-11-2016

08-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

396/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

59 908,72

03-03-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

112 784,17

01-11-2017

02-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 924 772,89

01-01-2019

31-08-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

6 987,00

31-10-2017

30-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

441 349,18

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

119 670,81

01-08-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

397/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

101 868,78

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

43 460,71

02-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

110 911,12

03-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

66 994,70

01-08-2017

30-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

72 658,80

01-11-2018

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

108 417,46

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

398/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

54 299,71

01-10-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

139 457,48

01-12-2018

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

50 677,83

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

131 605,85

01-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

145 441,57

01-09-2018

27-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

363 782,59

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

399/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

583 116,27

01-05-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

37 302,44

01-07-2018

29-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

153 531,84

01-08-2017

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

74 565,80

01-06-2019

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

47 189,11

01-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

7 205,05

01-10-2018

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

400/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

179 372,35

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

43 911,21

03-09-2018

01-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

109 421,15

02-07-2018

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 368,27

01-07-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

210 944,12

01-06-2018

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

89 435,28

01-11-2018

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

401/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

227 522,28

03-08-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

438 724,69

01-04-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

14 308,48

01-10-2018

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

115 125,47

02-03-2019

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

398 215,22

01-01-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

274 299,87

01-01-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

402/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

179 335,00

01-11-2018

02-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

71 281,14

01-03-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

212 112,42

22-08-2018

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

218 675,37

01-10-2018

01-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

46 835,97

01-01-2019

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

184 587,06

26-12-2018

25-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

403/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

241 070,91

01-05-2018

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

155 801,35

01-07-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

124 072,44

03-12-2018

02-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

380 729,86

01-07-2018

29-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

230 553,84

01-01-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

320 594,86

01-01-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

404/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

218 261,57

01-09-2018

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

251 181,49

01-03-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

92 375,37

01-02-2019

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

773 579,46

01-06-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

72 031,95

01-09-2018

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

216 707,61

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

405/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

97 288,67

01-03-2018

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

278 703,74

01-03-2018

29-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

278 099,76

08-10-2018

07-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

500 509,02

08-04-2019

07-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

65 481,07

01-03-2018

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

422 391,43

01-02-2019

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

406/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

380 241,88

02-10-2018

01-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

162 234,13

01-06-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

29 935,63

01-02-2019

02-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

197 216,05

01-12-2018

31-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

313 993,76

26-11-2018

25-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

10 828,08

16-06-2018

15-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

407/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

48 953,72

01-04-2018

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

212 533,99

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 402,50

01-05-2019

30-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

76 897,97

01-08-2019

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

224 534,44

01-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

207 336,52

01-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

408/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

318 011,92

01-05-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 488,63

01-06-2019

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

69 632,44

01-04-2019

31-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

60 502,83

12-08-2019

11-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

273 259,53

01-02-2020

31-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

157 081,23

01-04-2020

01-04-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

409/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

402 619,94

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

194 588,12

03-09-2019

02-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

37 753,78

01-07-2019

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

86 151,01

23-05-2019

22-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

110 297,44

30-03-2020

30-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

110 641,25

01-06-2019

28-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

410/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

86 632,36

01-09-2019

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

67 765,17

01-08-2019

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

143 850,17

16-08-2019

15-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

147 535,45

01-10-2019

29-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

155 456,74

12-08-2019

11-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

37 701,24

01-06-2020

01-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

411/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

16 750,68

31-03-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

146 290,98

01-09-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

44 473,25

01-08-2019

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

49 617,91

01-05-2020

01-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

70 182,32

01-06-2019

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

41 616,02

01-05-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

412/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

106 723,31

09-01-2020

04-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

270 970,51

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

73 793,08

16-09-2019

14-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

53 591,07

01-08-2019

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

46 969,58

01-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

116 404,66

26-08-2019

25-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

413/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

176 746,08

01-04-2019

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

56 657,58

01-03-2020

01-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

64 338,76

01-01-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

45 198,39

29-06-2018

28-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

15 000,00

29-01-2019

28-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

23 618,31

01-12-2019

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

414/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

371 465,64

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

567 737,66

26-11-2019

27-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 800,00

07-02-2019

06-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

105 661,78

03-07-2019

02-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

1 061 097,11

27-09-2019

26-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

70 878,13

02-05-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

415/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

105 388,75

01-02-2019

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

549 817,26

16-10-2020

16-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

26 785,25

11-03-2019

10-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

354 833,83

02-11-2020

02-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

239 660,90

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

111 001,08

16-10-2020

16-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

416/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

108 337,09

02-05-2019

01-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

470 998,65

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

534 661,94

01-10-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

156 289,27

02-12-2019

01-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

328 977,95

08-12-2019

07-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

646 289,80

01-03-2020

01-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

417/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

166 277,77

01-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

401 264,51

01-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FEDER

520 035,75

01-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

224 078,47

01-11-2019

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

715 449,35

15-06-2020

15-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

430 422,43

01-01-2021

01-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

418/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

234 520,89

01-01-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

159 763,97

01-02-2020

30-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

130 936,93

22-06-2020

22-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

306 639,62

01-03-2020

01-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 863 695,20

01-05-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

367 664,22

01-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

419/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

189 014,66

01-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

282 327,75

02-01-2020

04-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

285 241,84

01-07-2019

29-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

284 084,79

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 187 395,67

02-05-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

216 549,68

01-08-2019

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

420/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

122 440,63

08-11-2019

07-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 123 375,76

23-03-2020

01-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

298 905,13

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

275 596,37

01-10-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

380 533,71

09-01-2020

08-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

350 793,85

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

421/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

756 560,14

01-04-2020

01-04-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

275 692,37

01-03-2020

01-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

263 448,27

30-06-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

172 604,03

01-07-2020

01-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

53 774,16

01-07-2020

01-07-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

482 326,76

01-04-2020

01-04-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

422/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

906 096,71

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

311 742,78

01-04-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

76 944,18

31-03-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

77 163,06

01-07-2020

29-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

123 283,30

02-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

715 733,63

01-05-2020

30-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

423/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

1 127 277,22

01-04-2020

01-04-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

34 387,40

01-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

584 109,86

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

543 340,70

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

406 478,52

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

1 333 684,96

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

424/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

579 443,97

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

90 144,38

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

833 365,08

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

645 673,08

01-03-2020

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

129 414,66

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

376 249,13

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

425/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

148 637,10

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

519 503,60

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

375 856,02

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

788 253,55

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 091 767,09

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

98 839,64

01-03-2020

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

426/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

352 741,06

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

2 552 827,87

01-10-2019

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

314 824,61

01-03-2020

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 130 452,50

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 619 960,02

01-03-2020

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

90 589,77

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

427/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

145 808,26

01-10-2020

01-07-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

59 178,46

01-10-2020

01-04-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

88 855,43

09-02-2020

11-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

47 473,56

01-10-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

161 990,03

01-10-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

192 743,41

01-10-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

428/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

8 000,00

25-11-2020

24-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

27 984,51

01-01-2021

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

200 180,19

01-07-2021

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

570 972,52

01-10-2015

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 118 893,00

10-11-2017

09-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

12 078 517,24

29-01-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

429/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

1 812 502,86

14-03-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

229 519,40

20-04-2020

19-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

64 771,31

01-06-2020

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

407 384,37

01-04-2020

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

113 053,50

01-06-2020

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

213 140,81

01-11-2020

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

430/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

260 831,72

01-02-2020

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

357 976,16

01-06-2020

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

263 772,80

05-06-2020

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

165 218,13

13-08-2020

11-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

100 000,00

14-07-2020

13-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

233 358,48

01-06-2020

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

431/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

461 447,06

21-10-2020

18-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

157 175,09

11-08-2020

12-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

144 052,13

01-10-2020

01-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

118 029,32

23-11-2020

25-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

65 754,30

09-08-2020

07-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

262 200,24

28-10-2020

29-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

432/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

168 316,05

01-03-2020

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

303 316,12

01-08-2020

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

186 085,56

17-03-2020

16-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

241 093,42

05-09-2020

07-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

308 487,82

01-05-2020

01-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

207 683,07

01-11-2020

03-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

433/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

222 181,03

01-11-2020

02-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

152 772,28

24-10-2020

25-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

189 459,10

01-11-2020

02-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

127 600,00

04-05-2020

05-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

319 712,83

15-06-2020

15-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

363 344,96

01-03-2020

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

434/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

50 482,36

17-08-2020

14-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

36 750,00

01-10-2020

01-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

208 231,80

16-08-2020

17-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

43 295,59

16-11-2020

15-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

125 082,91

15-10-2020

15-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

80 942,61

16-11-2020

16-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

435/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

222 873,24

01-07-2020

02-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

31 932,02

16-10-2020

15-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

279 253,75

02-04-2020

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

194 824,99

01-04-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

198 948,16

01-12-2020

26-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

201 463,35

20-05-2020

17-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

436/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

398 000,00

01-07-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

163 175,50

17-10-2020

16-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

260 600,00

16-07-2020

15-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

287 346,63

05-12-2020

04-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

71 191,12

15-10-2020

14-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

40 508,79

04-03-2020

03-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

437/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

17 718,76

16-10-2020

15-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

279 727,82

24-06-2020

24-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

192 303,80

31-08-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

188 047,54

30-10-2020

27-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

884 000,00

15-05-2020

17-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

805 169,37

01-03-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

438/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

1 006 747,67

01-03-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

128 412,14

28-03-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

975 128,23

01-03-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

306 219,94

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

528 000,00

01-06-2020

17-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

789 750,34

05-02-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

439/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

576 232,00

02-05-2020

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

1 032 896,15

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

2 848 800,00

01-04-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

222 584,81

12-11-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 137 157,20

05-07-2019

06-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril

FEDER

100 387,88

22-12-2014

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

94 184,22

30-05-2017

03-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

2 654 119,49

02-11-2018

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Beato

FEDER

79 006,00

01-01-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Misericórdia

440/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

0

0

0

FEDER

299 960,65

26-07-2019

25-07-2022

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

FEDER

624 596,89

30-11-2018

02-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

817 652,00

01-01-2020

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

199 985,18

01-04-2020

31-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Belém

FEDER

13 350,00

16-12-2015

15-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 000,00

23-12-2015

22-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

14 700,00

15-12-2015

14-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

14 985,00

11-12-2015

10-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 500,00

14-01-2016

13-01-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

15 000,00

30-12-2015

29-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

14 841,00

29-12-2015

28-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 000,00

08-01-2016

07-01-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

12 000,00

31-12-2015

30-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 000,00

06-01-2016

05-01-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 000,00

10-12-2015

09-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

441/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

52 272,92

25-09-2015

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

2 300 000,00

01-10-2015

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

372 995,00

01-04-2016

01-04-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

67 608,92

01-12-2016

30-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

96 930,00

01-08-2016

31-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

276 854,00

01-01-2017

31-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

2 000,00

10-04-2017

09-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 804,81

11-04-2017

10-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 800,00

08-04-2017

07-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 643,80

08-03-2017

07-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 000,00

11-04-2017

28-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

5 000,00

07-06-2017

06-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 531,00

07-07-2017

06-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 340,02

22-05-2017

21-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 000,00

07-02-2017

06-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

442/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

244 162,54

01-08-2020

30-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

219 238,09

23-03-2018

21-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

1 175 739,93

22-06-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 000,00

17-01-2019

16-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

23 520,00

01-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

23 920,00

02-12-2019

01-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

114 486,87

29-07-2015

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

68 703,75

01-10-2015

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

78 457,97

01-08-2015

31-07-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

211 401,27

01-06-2015

31-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

94 562,21

18-05-2015

17-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

164 297,25

02-12-2015

01-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

73 348,61

01-06-2015

01-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

70 626,10

01-06-2015

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

210 119,63

01-07-2015

30-06-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

101 553,68

01-11-2015

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

105 146,84

01-06-2015

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

135 340,29

01-10-2015

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

124 775,33

01-07-2015

30-06-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

248 942,25

01-11-2015

31-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

112 192,52

01-08-2015

30-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

102 125,25

01-08-2015

31-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

177 686,87

01-06-2015

31-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

443/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

222 154,62

01-06-2015

31-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

136 728,00

01-10-2015

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

215 237,25

01-10-2015

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

307 623,38

01-06-2015

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

92 168,68

25-05-2015

24-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

74 039,90

01-06-2015

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

135 697,69

01-07-2015

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

390 399,75

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

131 822,86

01-06-2015

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

138 192,75

01-08-2015

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

170 491,50

01-10-2015

31-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

37 243,73

01-06-2015

31-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

60 653,62

01-09-2015

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

59 190,65

01-06-2015

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

66 864,51

01-12-2015

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

154 035,19

01-06-2015

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

204 932,92

24-05-2015

23-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

500 000,00

01-06-2015

31-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

500 000,00

12-09-2015

11-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

234 741,32

01-06-2015

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

138 199,62

25-05-2015

31-07-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

44 673,75

01-12-2015

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

500 000,00

01-06-2015

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

134 773,20

01-07-2015

30-06-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

47 441,25

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

42 208,85

01-09-2015

31-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

118 890,56

01-11-2015

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

444/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

109 544,52

25-05-2015

24-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

345 344,15

23-05-2015

21-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

314 944,03

01-09-2015

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

127 388,57

03-08-2015

02-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

76 623,69

01-10-2015

30-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

174 002,18

01-10-2015

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

168 525,00

01-06-2015

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

210 495,29

01-06-2015

31-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

15 000,00

05-02-2016

04-02-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

13 500,00

20-12-2015

19-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

15 000,00

15-10-2015

14-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

15 000,00

23-09-2015

22-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 000,00

13-10-2015

12-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

13 500,00

13-10-2015

12-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

15 000,00

07-11-2015

06-11-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 910,00

11-10-2015

10-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 375,00

29-01-2016

28-01-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 587,50

05-12-2015

04-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 550,00

27-11-2015

26-11-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

7 350,00

28-11-2015

27-11-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

230 787,97

01-08-2015

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

285 440,60

27-07-2015

26-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 250,00

17-12-2015

16-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 625,00

22-12-2015

21-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

14 062,50

03-12-2015

02-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

13 590,92

24-11-2015

23-11-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 000,00

18-11-2015

17-11-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0
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FEDER

15 000,00

16-12-2015

15-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

325 797,75

12-08-2015

11-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

146 836,65

01-06-2015

31-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

93 198,37

01-11-2015

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FEDER

81 553,50

01-04-2016

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

162 992,25

01-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

47 564,18

01-02-2016

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

221 544,66

01-10-2015

31-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

46 135,27

20-09-2015

19-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

50 852,31

20-03-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

84 331,67

21-09-2015

06-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

99 575,17

01-11-2015

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

79 042,50

01-04-2016

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

224 482,04

25-09-2015

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

139 380,75

01-03-2016

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

43 879,95

19-11-2015

29-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

94 175,78

01-02-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

353 543,90

01-10-2015

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

69 697,80

01-02-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FEDER

21 247,21

19-09-2015

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

135 499,95

01-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

201 464,64

01-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

213 502,79

01-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

85 643,02

24-09-2015

23-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

267 247,83

02-02-2016

01-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

24 306,35

01-10-2015

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

159 066,00

11-05-2016

10-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0
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FEDER

134 367,75

01-01-2016

03-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

124 044,75

11-01-2016

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

46 228,78

02-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

68 581,13

01-04-2016

01-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

123 374,25

27-01-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

64 890,00

18-09-2015

17-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

48 280,36

01-10-2015

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

150 406,60

01-09-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

153 762,22

01-04-2016

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

32 560,64

01-12-2016

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

67 539,43

01-06-2016

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FEDER

413 856,80

22-07-2016

21-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

78 578,30

03-05-2016

02-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

139 891,00

01-09-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

197 922,00

01-06-2016

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

204 418,90

06-05-2016

30-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

195 640,25

01-11-2016

30-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

130 000,01

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

91 204,24

01-11-2016

30-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

172 440,00

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

92 295,27

01-12-2016

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

107 663,13

01-06-2016

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

162 184,00

31-05-2016

29-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 660,00

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

148 929,89

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

182 666,87

01-06-2016

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEDER

62 676,90

01-06-2016

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

71 941,40

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

88 617,00

01-08-2016

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

91 404,02

10-11-2016

09-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

157 209,96

01-12-2016

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

132 386,00

23-05-2016

22-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

178 482,00

01-03-2017

28-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

52 066,18

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

154 900,00

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

148 741,16

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

224 377,38

22-05-2016

21-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

119 434,90

14-05-2016

13-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

272 415,00

01-06-2016

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

114 979,00

01-06-2016

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

81 441,00

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

327 845,25

15-08-2016

14-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

65 384,25

01-07-2016

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

122 178,00

01-10-2016

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

53 314,75

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

15 740,00

01-11-2016

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

446 096,40

01-06-2016

30-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

110 030,94

01-10-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

26 040,00

01-07-2016

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

36 841,00

24-05-2016

23-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

324 941,95

01-07-2016

25-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

66 044,29

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

148 747,30

16-05-2016

14-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

105 035,18

01-06-2016

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

135 475,88

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

151 350,64

01-09-2016

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

98 944,40

01-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

174 481,55

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

38 103,95

01-10-2016

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

158 722,00

01-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

283 595,00

01-06-2016

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

99 622,00

01-06-2016

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

128 029,50

01-06-2016

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

262 095,55

14-05-2016

13-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

89 694,00

01-07-2016

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

220 935,50

01-12-2016

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

193 820,00

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

76 807,20

14-05-2016

13-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

107 140,00

01-07-2016

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

128 442,55

13-05-2016

12-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

61 755,20

02-06-2016

30-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

306 212,00

01-10-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

85 432,31

16-05-2016

15-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

51 747,25

16-08-2016

15-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

214 970,00

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

81 327,02

06-06-2016

19-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

143 282,00

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

92 783,75

01-07-2016

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

123 439,00

16-05-2016

15-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

208 080,12

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

84 729,00

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

192 237,60

24-08-2016

23-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

152 982,00

01-08-2016

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

113 571,79

01-02-2017

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

67 075,55

16-05-2016

15-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

274 817,00

14-06-2016

13-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

128 060,00

01-01-2017

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

471 830,00

01-06-2016

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

132 590,00

01-02-2017

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

68 027,00

16-05-2016

15-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

85 493,40

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

131 392,00

01-09-2016

11-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

119 627,26

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

70 693,10

01-06-2016

14-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

129 871,60

01-08-2016

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

53 009,25

09-06-2016

08-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

29 224,00

01-10-2016

01-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

194 625,56

12-09-2016

11-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

36 847,00

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

184 697,01

30-06-2016

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

68 696,00

30-09-2016

29-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

18 420,00

25-05-2016

19-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

43 261,19

02-08-2016

01-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

48 570,00

01-01-2017

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

178 752,00

10-10-2016

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

312 700,24

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

83 767,50

09-05-2017

08-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

87 430,50

09-05-2017

08-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

164 302,00

26-12-2016

26-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

133 869,60

01-11-2016

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

122 677,20

04-10-2016

03-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

45 282,25

01-10-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

64 929,70

20-02-2017

18-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

137 080,00

01-06-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

29 990,60

01-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

73 717,06

18-10-2016

17-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

162 820,00

01-05-2017

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

123 010,00

01-04-2017

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

87 290,00

01-11-2016

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

136 472,00

01-04-2017

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

142 882,00

17-04-2017

16-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

47 176,00

10-01-2017

09-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

70 367,50

01-05-2017

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

49 820,88

24-10-2016

23-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

49 211,73

26-10-2016

24-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

190 322,00

01-05-2017

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

25 117,28

10-03-2017

09-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

84 854,71

01-02-2017

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

112 332,72

16-01-2017

15-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

435 818,86

01-01-2017

01-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

103 982,00

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

39 966,37

01-06-2017

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

230 774,20

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

120 720,00

01-11-2016

30-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

452/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

181 562,00

01-11-2016

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

89 759,92

01-05-2017

29-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

158 604,00

01-03-2017

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

103 149,23

10-12-2016

08-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

161 962,00

09-05-2017

08-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

117 638,00

28-10-2016

04-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

79 002,00

01-11-2016

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

353 582,00

01-03-2017

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

125 860,00

01-06-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

81 216,00

01-01-2017

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

72 223,11

04-11-2016

03-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

80 998,20

02-04-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

161 340,00

21-03-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

55 482,90

01-11-2016

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

170 945,25

01-11-2016

30-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

453/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

94 276,00

01-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

163 792,00

09-05-2017

08-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

74 476,50

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

127 235,60

08-04-2017

07-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

115 056,00

01-02-2017

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

86 325,00

01-05-2017

30-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

57 737,50

01-11-2016

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

20 000,00

10-03-2017

07-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

130 906,74

01-05-2017

30-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

103 676,00

01-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

178 396,00

01-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

111 064,00

31-10-2016

30-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

83 158,60

01-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

85 736,25

01-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

88 622,00

01-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

454/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

98 608,00

09-05-2017

08-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

64 397,28

24-01-2017

23-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

89 069,00

09-05-2017

08-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

35 150,40

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

135 889,20

01-03-2017

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

211 035,00

01-01-2017

01-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

197 360,00

01-04-2017

30-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

112 431,00

06-04-2017

05-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

246 041,25

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

135 544,18

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

487 040,80

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

46 548,00

09-05-2017

08-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

116 540,00

01-03-2017

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

97 436,00

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

239 441,50

01-03-2017

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

159 092,58

01-02-2017

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

311 260,00

01-11-2016

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

118 696,00

30-04-2017

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

71 230,18

01-01-2017

30-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

136 082,00

01-04-2017

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

98 434,50

29-03-2017

30-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

91 922,00

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

137 183,00

07-03-2017

05-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

74 807,50

01-02-2017

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

144 741,00

31-10-2016

30-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

23 580,00

10-03-2017

09-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

90 878,50

01-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

34 970,26

17-12-2016

15-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

85 213,13

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

142 644,01

01-03-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

21 488,97

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

25 367,99

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

37 813,18

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

30 889,84

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

50 913,36

01-02-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

31 063,77

02-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

42 608,38

02-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

54 823,53

01-08-2017

30-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

18 108,77

01-10-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

13 647,37

30-05-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

42 894,78

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

419 132,00

07-07-2017

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

161 580,00

01-12-2017

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

150 740,00

01-12-2017

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

70 417,45

01-06-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

332 354,31

01-06-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

90 600,00

04-11-2017

03-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

108 856,00

01-06-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

295 331,29

02-06-2017

01-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

40 349,36

24-05-2017

23-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

92 980,25

27-02-2019

25-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

70 602,50

03-02-2018

02-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

82 062,00

15-05-2017

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

42 358,00

05-01-2018

04-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 562,12

16-08-2017

15-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

397 734,00

01-06-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

110 520,00

27-06-2017

26-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

142 528,00

05-10-2017

04-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

249 728,80

01-06-2017

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

112 736,00

01-12-2017

30-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

104 961,60

11-05-2017

10-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

39 358,50

16-05-2017

15-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

65 703,75

05-10-2017

04-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

260 602,00

05-01-2018

04-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

154 882,62

15-05-2017

14-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

64 490,00

01-12-2017

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

315 482,00

01-12-2017

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

132 800,00

05-10-2017

04-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

36 003,00

28-08-2017

27-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

86 505,60

05-10-2017

04-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

130 936,47

17-07-2017

16-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

63 692,00

01-12-2017

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

80 096,00

01-08-2017

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

104 550,00

01-11-2017

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

107 336,00

01-08-2017

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

35 701,40

03-11-2017

02-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

177 894,00

01-07-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

22 000,00

01-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

176 352,25

30-11-2017

29-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

163 251,74

11-05-2017

01-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

302 320,00

05-01-2018

04-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

365 180,00

04-02-2018

03-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

68 219,00

05-01-2018

04-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

88 586,66

01-01-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

74 736,00

01-10-2017

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

74 282,00

05-10-2017

04-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

100 922,00

01-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

70 920,00

01-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

51 030,00

01-09-2017

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

333 761,00

14-09-2017

13-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

63 441,52

01-07-2017

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

82 380,00

13-10-2017

12-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

158 441,50

01-06-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

149 493,36

01-11-2017

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

43 803,22

15-05-2017

13-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

86 619,18

11-05-2017

10-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

41 270,00

01-03-2018

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

196 730,62

05-01-2018

04-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

144 216,88

30-05-2017

29-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

50 976,00

12-05-2017

11-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

288 882,00

01-09-2017

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

186 082,00

05-10-2017

04-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

117 008,00

14-09-2017

13-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0
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Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

174 976,00

05-01-2018

04-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

192 442,50

15-06-2017

02-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

63 016,00

01-06-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

131 754,00

11-10-2017

10-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

289 174,40

02-09-2017

01-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

65 565,13

01-12-2017

30-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

398 055,42

26-06-2017

25-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

90 650,00

05-01-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

176 762,00

01-10-2017

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

83 716,86

04-12-2017

03-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

100 450,00

15-11-2017

14-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

475 740,00

17-06-2017

16-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

81 457,11

05-07-2018

03-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

89 658,00

01-05-2018

29-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FEDER

5 280,00

25-05-2018

24-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

499 044,70

20-05-2018

18-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

76 037,64

02-04-2018

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

151 522,00

15-05-2018

14-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

166 002,00

16-07-2018

15-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

62 316,78

23-11-2018

23-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

44 627,88

01-08-2018

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

37 060,81

07-11-2018

06-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

28 541,76

01-11-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

47 891,45

01-11-2018

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

74 048,69

30-12-2018

25-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

34 207,93

01-09-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

46 837,98

01-05-2018

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

40 299,72

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

39 918,44

14-11-2018

13-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

429 348,00

01-02-2018

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

58 040,20

05-02-2018

04-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEDER

87 572,82

27-04-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

65 390,00

01-03-2018

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

59 090,56

01-03-2018

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

141 473,63

01-03-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

41 352,00

01-03-2018

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

141 345,00

01-11-2018

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

246 320,46

05-03-2018

04-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

89 636,06

06-03-2018

29-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

202 271,00

01-10-2018

16-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

176 110,00

01-09-2018

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

275 391,25

17-08-2018

16-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

154 046,00

17-08-2018

16-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

69 400,00

15-03-2018

14-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

177 060,20

16-09-2018

15-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0
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Concelho |
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FEDER

203 484,00

01-12-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

112 579,78

06-03-2018

05-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 040,40

13-03-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

113 685,20

01-05-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

44 020,00

01-11-2018

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

77 094,27

24-04-2018

23-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

46 460,22

08-03-2018

07-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

170 022,80

01-04-2018

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

150 658,00

26-03-2018

24-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

500 000,00

01-04-2018

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

289 139,00

01-05-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

204 682,00

20-07-2018

19-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

204 154,43

01-04-2018

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

82 890,40

01-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

65 602,35

28-07-2018

27-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

165 362,50

10-03-2018

09-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

163 246,41

01-10-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

222 276,00

01-08-2018

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

161 677,19

01-04-2018

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

104 702,00

01-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

81 566,80

16-08-2018

15-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

24 712,00

01-04-2018

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

224 968,35

01-04-2018

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

121 916,87

01-08-2018

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

141 098,88

17-09-2018

16-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

87 100,00

01-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

162 610,00

11-03-2018

10-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

102 192,00

20-03-2018

19-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

141 820,00

01-12-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

45 322,88

01-10-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

171 850,00

01-09-2018

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEDER

142 904,62

29-01-2019

25-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

93 876,00

13-03-2018

12-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

105 682,00

15-04-2018

14-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

37 635,00

01-05-2018

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

178 450,80

19-03-2018

18-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

78 290,40

01-04-2018

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

61 785,94

03-09-2018

02-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

143 463,75

01-04-2018

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

138 147,00

16-03-2018

15-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

176 831,00

01-09-2018

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

131 617,20

12-03-2018

11-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

237 104,00

01-09-2018

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

115 604,80

15-06-2018

14-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

107 439,93

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

254 196,44

18-03-2018

17-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

467/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]
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FEDER

20 808,00

15-03-2018

14-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

84 981,80

07-08-2018

06-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

96 252,00

17-01-2019

16-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

194 102,00

06-08-2018

05-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

133 442,00

17-08-2018

16-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

92 932,00

15-10-2018

14-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

196 675,36

15-03-2018

14-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

204 222,00

26-07-2018

25-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

451 662,00

13-05-2018

12-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

139 210,43

30-07-2018

29-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

427 046,80

29-04-2019

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

45 700,00

13-03-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

113 213,62

01-05-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

54 315,00

01-02-2019

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

91 479,60

01-12-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

85 282,35

17-08-2018

16-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

157 119,98

13-03-2018

12-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

104 310,12

17-10-2018

16-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

75 792,00

01-10-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

92 208,00

16-11-2018

15-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

105 754,00

17-05-2018

16-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

135 582,00

12-09-2018

11-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

427 490,83

13-03-2018

12-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

287 382,00

02-04-2018

01-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

157 050,00

25-05-2018

24-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

93 901,00

14-03-2018

13-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

83 080,00

01-09-2018

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

114 451,00

15-09-2018

14-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

152 216,00

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0
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FEDER

70 081,00

15-10-2018

14-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

161 948,50

03-03-2019

02-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

217 800,00

01-11-2018

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

213 960,38

01-11-2018

30-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

153 281,00

29-01-2019

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

70 558,00

05-11-2018

04-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

56 960,00

26-12-2018

25-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

145 943,50

01-03-2019

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

323 513,86

15-04-2019

14-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

257 859,00

02-05-2019

01-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

271 570,00

15-02-2019

14-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

104 664,00

01-12-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 929,00

17-10-2019

16-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

51 453,00

15-04-2019

14-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEDER

135 184,40

01-11-2018

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

71 260,00

29-03-2019

28-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

135 225,00

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FEDER

169 710,00

15-02-2019

14-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

154 380,00

01-03-2019

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

93 441,00

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

370 300,00

02-11-2018

01-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

38 687,43

02-11-2018

01-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

102 278,00

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

90 781,52

19-11-2018

18-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

117 490,00

07-11-2018

06-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

289 373,70

01-11-2020

01-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

50 155,00

30-01-2019

29-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

500 000,00

01-11-2018

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEDER

59 670,00

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

95 680,00

09-01-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

116 040,40

15-05-2019

14-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

93 705,00

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

245 180,00

01-01-2019

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

130 482,00

15-04-2019

14-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

111 602,00

23-01-2020

22-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

49 620,00

01-11-2018

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

57 456,20

15-05-2019

14-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

373 402,46

02-01-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

192 620,00

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

43 272,00

01-05-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

104 170,64

15-04-2019

14-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

343 340,00

13-03-2019

12-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

420 785,26

01-11-2018

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

81 276,00

14-06-2019

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

15 820,42

12-01-2019

11-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

68 440,00

01-10-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

67 011,36

25-01-2019

24-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

31 986,32

23-01-2019

22-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

66 744,25

19-03-2019

25-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

33 940,50

01-02-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

86 280,00

14-08-2019

13-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

242 282,00

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

83 726,00

31-01-2019

30-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

110 606,88

17-05-2019

16-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

70 825,60

02-06-2019

01-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

133 962,00

21-06-2019

20-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

270 542,00

28-02-2019

27-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

65 400,00

19-02-2019

18-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

74 960,00

14-06-2019

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0
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FEDER

138 716,00

01-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

181 421,00

22-05-2019

21-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

91 654,00

01-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FEDER

259 524,00

20-05-2019

19-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

98 860,00

15-09-2019

14-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

310 081,00

24-05-2019

23-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

68 890,39

01-05-2019

01-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

67 645,20

01-11-2019

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

31 708,40

15-07-2019

14-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

43 981,00

25-11-2019

24-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

99 801,00

22-05-2019

21-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

88 705,10

07-02-2019

06-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

25 138,50

11-02-2019

10-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

161 938,00

14-06-2019

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

251 077,60

11-02-2019

10-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

103 747,75

11-02-2019

10-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

96 222,00

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

231 962,00

25-02-2019

24-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

100 260,00

01-10-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

88 762,00

25-02-2019

24-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

108 189,50

14-06-2019

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

51 771,76

11-02-2019

10-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

91 318,00

01-08-2019

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

162 064,00

11-02-2019

10-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

130 442,00

01-08-2019

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

221 766,00

01-08-2019

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

302 802,00

14-08-2019

13-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

108 491,75

15-08-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

98 342,00

01-06-2019

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

141 248,00

24-06-2019

27-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 194,00

01-03-2019

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

80 337,25

14-07-2019

13-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

41 751,60

05-11-2019

04-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

24 507,34

02-09-2019

01-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

59 596,00

01-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

321 182,00

01-03-2019

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

74 921,00

14-06-2019

13-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

77 800,00

11-02-2019

10-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

33 832,00

01-06-2019

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

97 842,00

02-05-2019

01-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

69 938,00

11-02-2019

10-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

49 861,80

01-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

181 821,00

09-02-2019

08-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

170 407,00

01-03-2019

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

152 832,00

01-05-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

98 238,90

15-02-2019

14-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

139 882,00

01-10-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

170 048,50

01-05-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

75 661,00

15-09-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

26 499,69

01-03-2019

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

40 976,96

01-08-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

100 178,26

01-02-2020

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

3 536,08

28-01-2020

27-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

38 408,04

01-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

26 150,48

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

28 861,18

14-11-2020

14-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

39 063,18

01-10-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

48 507,20

01-06-2020

01-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0
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FEDER

262 444,64

01-09-2020

31-08-2022

Portugal

0

0

0

0

FEDER

231 057,54

01-07-2020

30-06-2022

Portugal

0

0

0

0

FEDER

357 502,80

01-06-2020

31-05-2022

Portugal

0

0

0

0

FEDER

113 482,00

10-05-2020

09-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

102 880,70

25-03-2020

24-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

101 416,00

08-09-2020

07-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

153 381,10

01-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

35 463,00

01-09-2020

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

222 422,00

01-07-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

115 740,00

08-01-2021

07-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

60 725,50

01-07-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

73 522,00

01-12-2020

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

359 716,20

13-04-2020

12-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

245 002,00

04-01-2021

03-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

27 610,00

01-03-2021

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

158 682,00

09-03-2021

08-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

116 752,00

08-01-2021

07-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

261 482,00

01-10-2020

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

76 332,00

08-01-2021

07-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

96 360,13

08-04-2021

07-04-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

175 138,80

01-07-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

47 864,96

08-02-2021

07-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

67 790,00

28-04-2020

27-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

184 065,60

28-09-2020

27-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

91 136,00

01-09-2020

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

105 708,00

01-12-2020

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

70 873,80

01-05-2020

30-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

500 000,00

14-08-2020

13-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

82 733,63

01-06-2020

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

156 697,00

11-05-2020

10-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

123 125,00

15-05-2020

14-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

146 577,00

01-12-2020

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

186 802,00

01-07-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

281 509,63

01-08-2020

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

170 099,02

01-07-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

109 102,00

01-09-2020

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

75 715,00

01-07-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

102 060,00

01-10-2020

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

237 926,00

01-11-2020

31-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

149 345,26

01-07-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

139 482,00

01-09-2020

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

399 549,08

09-06-2020

08-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

66 205,60

01-09-2020

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

73 582,32

01-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

78 795,00

01-11-2020

31-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

480/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

196 781,00

01-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

113 707,62

01-10-2020

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

119 828,80

01-10-2020

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

10 000,00

29-12-2020

28-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

173 243,34

01-05-2015

31-12-2015

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 888 214,49

01-05-2015

30-04-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

363 629,29

26-04-2015

31-01-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

56 913,93

04-05-2015

30-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

37 691,09

11-05-2015

22-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

54 582,90

01-10-2015

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

29 293,23

19-05-2015

18-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

21 789,20

01-09-2015

31-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

16 480,60

01-10-2015

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

38 801,25

01-10-2015

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

51 349,50

01-12-2015

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

500 000,00

15-08-2015

14-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

24 110,24

01-06-2015

31-05-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

67 241,22

06-12-2015

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

358 142,63

01-07-2015

30-06-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

9 875,40

21-10-2015

23-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

14 981,25

09-10-2015

08-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

14 062,50

16-12-2015

02-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

15 000,00

11-10-2015

10-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

14 996,25

14-10-2015

13-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0
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FEDER

15 000,00

18-09-2015

17-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

9 000,00

18-09-2015

17-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

13 950,00

30-09-2015

29-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

15 000,00

22-09-2015

21-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 350,05

22-09-2015

28-11-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

14 962,50

16-10-2015

30-11-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

14 850,00

30-09-2015

22-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

6 150,00

14-10-2015

13-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

9 375,00

29-09-2015

28-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

15 000,00

13-10-2015

12-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

13 875,00

13-10-2015

12-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

15 000,00

15-10-2015

14-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 850,00

18-09-2015

17-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 625,00

01-10-2015

30-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

15 000,00

19-09-2015

18-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

15 000,00

23-09-2015

22-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

14 850,00

24-09-2015

23-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

8 625,00

17-09-2015

16-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

15 000,00

20-10-2015

19-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

14 429,70

20-10-2015

19-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

14 625,00

25-09-2015

24-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

9 652,50

30-09-2015

12-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 000,00

21-10-2015

20-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

15 000,00

22-09-2015

21-09-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

13 654,17

01-06-2015

28-04-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 655,40

01-11-2015

30-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

6 000 000,00

01-10-2015

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0
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FEDER

4 000 000,00

01-10-2015

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

361 165,51

18-09-2015

12-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

55 904,61

12-10-2015

11-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

79 871,30

01-10-2015

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

52 839,45

01-10-2015

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

60 110,48

21-09-2015

20-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

34 866,27

30-09-2015

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

111 215,70

31-12-2015

30-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

226 512,90

01-10-2015

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

107 046,15

18-09-2015

31-07-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

299 092,74

22-09-2015

22-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

60 332,20

01-10-2015

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

542 415,83

01-10-2015

31-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

304 082,58

01-06-2016

31-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FEDER

440 226,50

01-10-2015

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

117 633,74

01-10-2015

28-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

611 097,20

08-01-2016

07-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

783 656,83

28-10-2015

27-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

305 592,82

01-10-2015

31-01-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

79 635,95

01-01-2016

02-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

555 983,41

01-10-2015

30-11-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

221 212,45

27-10-2015

26-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

256 358,23

04-04-2016

28-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

354 480,00

01-06-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

13 882,35

15-01-2016

14-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0
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FEDER

37 148,65

01-05-2016

30-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

44 047,06

01-05-2016

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

16 928,26

01-05-2016

28-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

3 830,80

14-11-2015

13-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

2 269,80

26-08-2015

25-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

284 209,47

13-02-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

314 420,44

30-03-2016

28-02-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

148 086,40

01-04-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

91 200,00

01-04-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

332 328,00

01-04-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

40 528,38

01-04-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

179 400,00

01-10-2016

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

192 495,62

04-04-2016

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

544 668,57

01-08-2016

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

625 978,51

01-05-2016

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

110 784,00

08-04-2016

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

1 153 829,60

15-07-2016

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

281 820,00

14-05-2016

13-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

48 790,14

01-05-2016

30-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

15 834,74

03-08-2016

02-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

17 232,78

22-06-2016

21-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

53 336,64

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

67 536,70

16-05-2016

15-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

82 476,48

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

42 896,00

01-01-2017

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

88 590,00

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

427 431,60

30-05-2016

28-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

81 862,30

14-02-2017

13-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

74 663,34

18-09-2016

19-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

57 875,60

01-10-2016

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

34 204,89

15-08-2016

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

98 720,00

01-06-2016

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

64 505,60

15-05-2016

14-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

396 726,00

14-09-2016

13-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

542 076,61

15-03-2017

14-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

2 063 555,55

12-09-2017

11-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

840 558,42

01-10-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

348 400,00

01-10-2016

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

56 080,00

01-11-2017

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

47 550,00

01-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

32 241,38

01-11-2016

31-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

33 590,00

25-03-2018

23-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

55 280,00

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

53 162,46

01-08-2017

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

71 800,00

02-11-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0
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Start Date

Data Fim |
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FEDER

169 434,50

11-11-2016

10-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

172 006,00

01-09-2017

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

137 458,80

31-01-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

80 062,30

01-06-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

74 867,50

01-06-2017

31-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

75 310,00

01-10-2017

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

29 098,60

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

46 094,72

31-01-2017

30-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

75 241,00

30-05-2018

28-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

90 162,00

01-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

24 200,00

03-09-2017

02-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

16 460,00

01-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

53 194,12

15-05-2018

13-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

35 626,16

01-06-2017

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

31 545,00

27-11-2017

26-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

63 734,13

21-01-2018

21-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

90 242,00

01-11-2017

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

26 684,00

31-08-2017

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

91 678,50

01-06-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

127 361,91

01-10-2017

30-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

460 794,11

21-10-2017

19-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

499 088,00

23-06-2017

22-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

1 165 455,02

02-01-2018

01-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

108 080,00

29-05-2017

28-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

45 200,00

01-12-2017

31-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 124 048,00

01-07-2017

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

38 323,68

01-12-2017

30-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

2 268 693,71

21-04-2018

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

1 015 287,82

19-06-2017

18-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

107 176,80

01-09-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 000 000,00

01-09-2017

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

7 500,00

24-02-2018

23-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

7 500,00

10-02-2018

09-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 500,00

21-02-2018

20-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

7 500,00

10-02-2018

09-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 500,00

10-02-2018

09-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 560,00

22-02-2018

21-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 588,00

23-02-2018

22-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 500,00

27-02-2018

26-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

58 067,58

01-07-2018

29-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

33 730,75

19-10-2018

18-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

105 181,82

02-03-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

2 174 812,88

01-10-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

299 960,00

25-09-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

140 035,60

11-02-2019

10-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

160 420,00

19-03-2018

18-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

209 200,00

06-03-2018

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

172 972,61

16-03-2018

15-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

59 400,00

15-03-2018

14-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

315 570,80

01-04-2019

28-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

14 000,00

01-04-2018

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

90 790,00

01-06-2018

29-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

37 223,60

27-07-2018

26-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

484 701,00

13-03-2018

12-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

81 253,31

01-12-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

29 290,20

12-03-2018

11-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

117 180,00

01-04-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

41 944,60

27-07-2018

26-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

223 081,41

01-04-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

212 400,00

01-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

90 761,00

01-11-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

83 790,00

01-09-2018

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

39 100,00

16-11-2018

15-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

47 600,00

13-03-2020

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

59 358,40

30-04-2018

29-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

39 560,00

02-10-2018

01-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

34 113,58

20-04-2018

08-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

4 847,20

07-12-2018

06-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 000,00

20-11-2018

19-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

30 511,00

11-09-2018

10-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

124 000,00

27-03-2019

26-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

3 938,40

21-12-2018

20-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

59 440,00

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 061,00

01-01-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

227 682,00

22-10-2018

21-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0
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Data Início |
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Data Fim |
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Concelho |
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Freguesia | Parrish

FEDER

20 000,00

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

242 967,22

01-10-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

21 229,09

01-03-2019

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

33 208,00

03-04-2019

02-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

75 538,00

01-10-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

35 590,00

01-11-2018

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

20 861,25

01-12-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

125 418,00

24-02-2020

23-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

39 761,00

01-04-2020

01-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

70 330,00

02-02-2019

01-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

61 626,00

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

33 777,99

01-10-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

129 631,00

02-02-2019

01-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

123 935,20

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0
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FEDER

55 262,18

04-03-2019

03-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

12 793,68

01-02-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

67 151,66

20-06-2019

19-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

54 864,00

03-05-2019

02-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

112 400,00

01-04-2020

01-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

85 027,60

01-03-2019

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

27 579,83

20-06-2019

19-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

37 472,45

01-05-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

2 000,00

29-03-2019

28-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

4 000,00

19-03-2019

18-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

4 000,00

14-03-2019

13-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

4 000,00

02-04-2019

01-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

4 000,00

23-03-2019

22-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

372 862,68

27-09-2018

26-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

123 496,00

06-02-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

165 562,17

16-03-2019

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

5 000,00

11-05-2019

10-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0
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FEDER

34 928,80

30-04-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

93 584,62

01-04-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

142 335,21

18-03-2019

17-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

146 726,68

18-03-2019

17-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

123 032,00

03-04-2019

02-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

224 275,40

22-09-2019

23-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FEDER

5 000,00

02-08-2019

01-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

165 780,00

01-04-2020

01-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

109 612,00

27-11-2019

26-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

45 137,52

01-07-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

18 744,36

01-06-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

32 357,60

08-12-2019

07-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

88 912,00

05-11-2019

04-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

26 800,00

04-12-2019

03-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

100 476,00

01-02-2020

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

16 160,00

30-05-2019

29-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

166 239,98

08-11-2019

07-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

50 124,00

01-06-2019

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

51 759,90

01-10-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

56 129,00

01-11-2019

30-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

118 215,33

08-10-2019

07-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

358 100,00

03-06-2019

02-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

28 530,18

24-06-2019

23-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

44 800,00

28-10-2019

27-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

206 390,00

18-11-2019

17-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

64 430,99

01-08-2019

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

53 532,00

15-01-2020

14-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

35 950,00

01-06-2019

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

139 832,11

01-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

55 150,00

05-11-2019

04-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEDER

37 367,20

20-08-2019

19-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

53 468,00

02-12-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

77 798,40

01-12-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

152 762,00

01-01-2020

30-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

63 824,00

30-09-2019

29-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

38 847,60

01-06-2019

31-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

95 720,00

01-06-2019

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

430 077,28

26-07-2019

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

5 000,00

07-11-2019

06-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FEDER

81 940,00

01-12-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

184 880,00

01-10-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

95 935,00

15-07-2020

15-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

164 296,00

01-12-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

737 393,65

30-08-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0
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FEDER

266 573,50

11-09-2019

10-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

208 888,00

01-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

555 580,09

01-12-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

102 335,20

01-05-2020

01-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

454 252,45

24-06-2020

24-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

37 222,40

14-04-2020

29-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

36 840,00

08-10-2019

20-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

125 126,88

01-08-2020

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FEDER

548 625,00

01-12-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FEDER

726 797,94

02-12-2019

01-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

2 648 103,45

08-12-2019

07-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

897 283,85

31-01-2020

29-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

313 307,50

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0
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FEDER

304 054,41

12-05-2020

12-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

462 176,66

01-04-2020

02-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

317 302,17

07-07-2020

07-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

255 815,56

28-02-2020

26-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FEDER

265 941,50

01-12-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

1 139 663,31

17-01-2020

16-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

1 155 831,89

01-08-2020

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

920 953,00

01-10-2020

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

487 080,00

16-03-2020

16-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

530 809,24

10-10-2020

10-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

822 337,06

01-02-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

1 552 117,16

30-11-2020

29-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FEDER

2 641 600,00

07-07-2020

07-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

4 844 428,57

01-09-2020

01-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

480 806,42

19-05-2020

17-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0
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NUTS III | NUTS 3

Concelho |
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Freguesia | Parrish

FEDER

438 771,81

16-12-2019

15-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

389 400,00

22-06-2020

22-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

7 500,00

11-09-2020

10-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

321 416,12

27-04-2020

07-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

501 546,52

16-03-2020

07-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

119 747,90

20-05-2020

07-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

894 493,88

19-02-2020

07-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

109 704,96

01-03-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

126 000,00

01-06-2020

17-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

195 516,00

01-06-2020

17-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

31 600,00

04-05-2020

17-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

763 116,93

01-04-2020

17-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

2 885 486,74

23-04-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

120 568,80

01-06-2020

17-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

588 266,45

20-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

856 800,58

20-02-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

498/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
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FEDER

306 891,06

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

188 100,00

02-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

174 800,00

18-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

446 619,61

01-03-2020

17-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

298 096,00

01-05-2020

17-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

61 875,20

01-06-2020

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

131 986,35

17-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

1 032 334,74

01-04-2020

17-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

179 870,41

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

451 674,00

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

231 066,30

27-04-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

222 594,12

09-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

198 207,26

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

985 717,60

01-07-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

25 146,50

07-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

172 168,71

01-06-2020

17-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEDER

67 152,00

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

285 783,74

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

50 331,00

11-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

196 711,20

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

1 494 166,48

11-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

35 427,63

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

1 777 891,58

25-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

69 782,25

06-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

59 887,20

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

203 600,00

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

299 578,80

11-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

379 200,00

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

225 200,00

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

210 455,25

30-04-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

84 142,84

25-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

312 632,93

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

398 077,99

27-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

41 484,80

15-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0
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FEDER

549 000,00

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

108 891,20

01-04-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

240 691,58

08-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

11 175,00

15-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

2 985,00

18-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 113,56

25-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 695,00

01-07-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

398 038,02

18-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

14 350,00

16-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

19 150,00

17-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

54 340,00

01-06-2020

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 400,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 262,60

10-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 841,10

20-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

8 225,00

17-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

19 000,00

01-07-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 990,64

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0
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Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

18 750,00

18-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 000,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

20 000,00

18-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

19 999,00

18-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

63 720,00

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

19 987,50

18-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

17 600,00

19-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

11 000,00

19-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 053,75

22-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

14 050,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 500,00

20-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

10 996,25

22-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

4 725,00

18-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

3 750,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

17 600,00

02-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

10 008,50

20-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0
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Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

18 350,00

22-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

14 125,00

25-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

8 642,50

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

16 001,41

19-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

4 400,00

28-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

2 622,78

01-07-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 999,00

19-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

18 500,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FEDER

16 438,82

19-05-2020

17-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

19 990,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 575,00

20-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

19 200,00

20-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FEDER

19 975,00

20-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

5 314,65

01-07-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

16 250,00

31-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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Data Início |
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Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2
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Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

18 750,00

20-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

11 324,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

2 500,00

20-05-2020

18-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

2 550,00

20-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 098,28

20-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

12 325,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

4 845,00

20-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

8 740,00

25-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 894,80

25-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 082,47

21-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FEDER

13 000,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

20 000,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 750,00

21-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

28 298,40

04-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

4 728,30

20-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 900,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

15 900,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

14 100,00

01-07-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

504/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

57 781,13

17-04-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

17 650,00

31-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 700,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

506 462,10

04-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

4 405,00

21-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

2 835,50

21-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 494,50

22-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

16 031,00

21-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

11 165,00

22-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

2 558,00

21-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 745,00

22-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 550,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 970,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

11 460,00

22-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

11 147,50

22-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 800,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 000,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

505/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

8 250,00

25-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

92 340,00

04-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

19 950,00

25-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 410,00

21-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

2 500,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 500,00

22-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

8 650,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

8 437,50

22-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

11 250,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

9 740,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

14 750,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

12 250,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

2 600,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

6 400,00

22-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

12 100,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

13 969,88

22-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

506/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

12 825,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

6 820,50

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 850,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 032,56

22-05-2020

15-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

7 560,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

280 144,00

01-07-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

10 867,50

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

8 855,00

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

702 327,60

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FEDER

7 998,00

22-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

17 190,00

15-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

50 400,00

01-07-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

138 152,00

08-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

2 600,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 794,50

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

507/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

115 718,77

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

1 059 080,71

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

3 370,00

01-07-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

115 309,72

15-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

1 092 490,02

01-07-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FEDER

15 313,03

22-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

16 875,00

23-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

6 043,18

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

331 551,41

15-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

8 775,00

22-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

301 228,80

01-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

4 250,00

22-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 400,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

15 811,65

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

10 358,25

17-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

10 877,50

15-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

508/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

13 455,76

30-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

2 680 631,08

20-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FEDER

57 183,87

05-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

234 616,04

01-03-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

4 024,50

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 375,00

25-05-2020

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 270,46

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

464 471,34

25-05-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

5 687,50

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 670,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 000,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 700,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

14 350,00

22-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

4 325,50

22-05-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

385 560,00

12-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

2 674,81

01-06-2020

28-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

509/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

6 612,50

22-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

548 673,45

05-06-2020

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

18 525,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

19 999,50

08-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

2 576,85

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 250,00

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

15 071,00

08-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

20 000,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

13 972,50

20-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

6 815,00

25-05-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 826,70

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

10 250,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

16 635,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

5 500,00

01-06-2020

28-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

9 350,50

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

3 925,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 151,86

08-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

510/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

8 160,65

01-07-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

16 545,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

16 487,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

12 242,50

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

19 997,50

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

12 650,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

19 553,50

10-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

14 705,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 630,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

15 900,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

15 881,50

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 297,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

7 700,10

23-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 675,00

23-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

12 992,50

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

511/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

16 355,10

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 725,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 747,50

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

14 747,50

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

16 040,75

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

11 005,00

01-07-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

12 183,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

4 115,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 519,78

01-07-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

11 470,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

9 825,00

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 325,00

05-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

11 743,11

03-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

19 350,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

19 017,79

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

8 075,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

6 875,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

8 080,00

26-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

13 010,00

26-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

10 550,00

26-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

12 499,00

25-05-2020

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

18 500,00

26-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

13 235,98

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

6 367,00

26-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

17 670,00

26-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 369,95

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 600,00

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 997,73

26-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

17 625,00

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

2 775,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

14 140,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

10 600,04

03-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

11 725,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

5 550,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FEDER

8 875,00

01-07-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

5 287,50

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

3 485,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

16 211,25

28-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

19 500,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

12 780,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

20 000,00

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

5 500,00

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 792,63

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

12 142,50

28-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

12 075,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

2 825,00

26-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

19 925,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

9 100,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

12 228,75

26-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

3 650,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

18 875,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

20 000,00

15-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

20 000,00

01-07-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 425,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

16 695,21

28-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 099,72

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

7 100,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

15 600,30

28-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 102,63

30-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 870,00

26-05-2020

24-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

18 134,45

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

9 440,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

13 940,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

18 050,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

19 558,50

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

10 425,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

13 142,50

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 475,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 200,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 950,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

17 292,50

28-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

18 692,50

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

13 142,50

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 125,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

13 142,50

30-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

5 625,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

9 151,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 000,00

15-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
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FEDER

6 895,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

17 000,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 500,00

26-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

3 245,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

20 000,00

26-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

7 245,04

01-07-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FEDER

5 240,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

11 380,09

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

8 550,00

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

8 080,50

15-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

8 764,67

15-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

6 988,82

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

15 217,50

27-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 950,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

10 645,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEDER

19 982,00

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FEDER

19 000,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

3 452,13

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

13 142,50

30-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

2 750,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

11 775,56

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

2 640,25

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

3 967,98

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

10 200,00

01-07-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

13 379,64

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

2 577,84

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

17 237,50

01-07-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

13 260,63

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 855,00

19-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 217,50

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

19 500,00

25-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

16 995,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

2 775,00

01-07-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

518/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

2 586,08

26-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 000,00

28-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 250,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

20 000,00

26-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 968,84

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

8 750,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

13 142,50

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

3 945,00

26-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

13 973,78

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 910,00

26-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 925,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

13 300,00

02-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

10 365,00

01-07-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

3 525,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 650,00

08-06-2020

08-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

11 875,00

26-05-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

4 591,84

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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Freguesia | Parrish

FEDER

12 650,00

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

11 450,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

19 841,45

25-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FEDER

12 235,08

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

19 650,00

01-06-2020

29-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

12 720,00

30-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

13 142,50

01-06-2020

29-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

9 881,89

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

4 535,70

26-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

3 840,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 075,00

01-07-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

3 762,50

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

11 401,96

01-07-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

2 668,52

26-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

12 892,50

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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NUTS III | NUTS 3

Concelho |
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FEDER

6 700,00

15-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

7 500,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

3 250,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

19 000,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

2 958,50

15-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

4 975,00

01-06-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

13 142,50

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

94 898,50

01-01-2020

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de GaioRosário e Sarilhos Pequenos

FEDER

144 275,90

31-05-2017

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Alhos Vedros

FEDER

48 514,15

30-11-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

União das freguesias de
Alverca do Ribatejo e
Sobralinho

FEDER

49 714,51

30-11-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

União das freguesias de
Vila Franca de Xira Póvoa de Santa Iria e Forte da
Casa

FEDER

12 740,55

05-12-2019

31-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

521/698

União das freguesias de
Alverca do Ribatejo e
Sobralinho
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Fundo Total
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NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

314 467,10

30-11-2016

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira

FEDER

10 091,17

05-12-2019

31-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira

FEDER

98 720,36

30-11-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

União das freguesias de
Alverca do Ribatejo e
Sobralinho

FEDER

92 715,70

03-09-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Águas Livres

FEDER

71 161,74

03-09-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Encosta do Sol

FEDER

182 565,39

03-09-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Mina de Água

FEDER

231 711,81

03-09-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Alfragide

FEDER

210 696,46

03-09-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Águas Livres

FEDER

153 851,48

03-09-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Mina de Água

FEDER

485 235,70

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0
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Freguesia | Parrish

FEDER

43 311,38

01-10-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

189 475,10

19-11-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

96 654,22

01-07-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Olivais

FEDER

166 619,24

01-11-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Beato

FEDER

16 285,12

01-11-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Campolide

FEDER

27 870,92

01-04-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Olivais

FEDER

156 125,56

01-11-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Avenidas Novas

FEDER

100 344,61

01-11-2018

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

São Vicente

FEDER

191 742,82

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

523/698
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Start Date

Data Fim |
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NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

86 172,88

01-02-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Santiago)

FEDER

378 624,75

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

29 208,44

01-07-2020

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Samouco

FEDER

80 865,99

01-07-2020

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira

FEDER

289 664,14

01-07-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

153 765,00

01-06-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

220 911,80

07-12-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

222 337,24

07-12-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

20 831,77

01-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Marvila
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NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

21 980,34

01-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

24 697,42

01-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Benfica

FEDER

41 634,62

01-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santa Maria Maior

FEDER

76 619,32

01-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

172 127,45

01-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Benfica

FEDER

164 644,20

20-03-2020

29-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de
Barreiro e Lavradio

FEDER

79 928,04

18-03-2020

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FEDER

180 351,88

31-07-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

162 467,50

01-04-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

Setúbal (São Sebastião)

FEDER

414 567,94

01-12-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Mina de Água
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NUTS II | NUTS 2
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Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

Vila Franca de Xira

FEDER

258 885,67

31-07-2017

01-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

FEDER

125 824,38

31-07-2017

01-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

União das freguesias de
Vila Franca de Xira Póvoa de Santa Iria e Forte da
Casa

FEDER

101 462,68

31-07-2017

01-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

União das freguesias de
Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras

FEDER

50 769,06

24-05-2017

17-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Amora

FEDER

273 179,44

24-05-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de
Barreiro e Lavradio

FEDER

2 169 888,61

03-06-2016

30-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santa Maria Maior

FEDER

154 935,82

15-05-2017

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

159 074,03

18-07-2016

18-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

82 429,88

18-07-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santa Maria Maior

FEDER

629 269,04

03-04-2017

30-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

União das freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires

FEDER

25 506,32

06-09-2017

28-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

526/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

39 981,24

07-08-2017

29-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

64 790,12

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FEDER

494 668,26

20-06-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Venda do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés

FEDER

61 306,53

23-07-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

783 617,80

18-03-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

FEDER

813 933,71

02-05-2017

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

1 058 427,19

08-06-2015

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

42 636,31

01-04-2017

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

128 068,34

01-01-2017

26-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

527/698

União das freguesias de
Vila Franca de Xira Póvoa de Santa Iria e Forte da
Casa

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

1 070 618,24

21-04-2016

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

FEDER

247 521,66

02-11-2016

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de Santa
Iria de Azoia, São João da
Talha e Bobadela

FEDER

123 942,90

01-03-2017

06-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

União das freguesias de
Ramada e Caneças

FEDER

196 198,60

03-10-2016

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

66 790,67

01-03-2017

29-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de Santa
Iria de Azoia, São João da
Talha e Bobadela

FEDER

1 168 966,16

31-05-2017

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Quinta do Anjo

FEDER

206 173,70

15-10-2017

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

Alcabideche

FEDER

213 040,06

14-07-2017

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Moita

FEDER

89 554,25

02-05-2017

28-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

149 373,22

01-10-2020

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Corroios

528/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

451 727,21

02-11-2016

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de Santa
Iria de Azoia, São João da
Talha e Bobadela

FEDER

288 189,65

06-04-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

795 977,64

01-08-2017

22-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Queluz e Belas

FEDER

244 786,73

27-12-2016

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

Bucelas

FEDER

235 794,02

31-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Corroios

FEDER

136 580,38

02-01-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

724 229,53

02-12-2019

18-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Venda do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés

FEDER

67 051,36

06-05-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

1 071 899,41

16-03-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santa Maria Maior

FEDER

618 669,00

28-02-2019

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

112 584,03

28-02-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

529/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

866 296,81

30-06-2016

07-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

793 283,98

02-04-2018

26-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

1 218 484,39

01-12-2020

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

União das freguesias de
Azeitão (São Lourenço e São
Simão)

FEDER

77 636,50

31-07-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Carnaxide e Queijas

FEDER

507 431,85

28-10-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

225 120,15

31-07-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Carnaxide e Queijas

FEDER

504 082,88

01-01-2020

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

374 248,22

31-01-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

322 536,23

01-12-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril

FEDER

406 444,03

01-05-2019

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Moita

FEDER

10 904,57

01-01-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Santiago)

530/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

63 687,29

06-12-2019

07-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

União das freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires

FEDER

148 323,19

01-02-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

281 880,00

01-07-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

1 500 000,00

03-07-2020

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

3 954 339,61

01-11-2014

31-10-2016

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

2 676 781,06

16-02-2014

31-12-2016

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

6 918 340,19

01-01-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

6 225 859,29

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

44 938,80

01-02-2020

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

89 877,60

13-01-2020

01-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

9 986,40

01-04-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

531/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

14 064,54

01-01-2020

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

44 938,80

02-03-2020

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

93 955,74

01-09-2020

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

31 815,00

01-12-2019

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FSE

65 250,24

19-02-2020

02-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

33 122,28

03-02-2020

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FSE

7 465 738,91

01-01-2016

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

17 493,61

01-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

17 500,00

01-09-2020

31-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

17 500,00

01-08-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

16 244,24

01-07-2020

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

532/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

17 324,29

01-11-2020

01-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

17 500,00

02-11-2020

28-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

107 800,00

23-04-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

8 250,01

02-02-2018

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

193 600,01

24-04-2018

27-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

5 280,00

19-06-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

14 778,25

14-03-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

37 667,93

12-12-2017

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

8 908,00

10-04-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

7 040,00

02-07-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

533/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

11 515,68

29-01-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

25 683,08

26-02-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

13 547,00

09-04-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

140 296,48

01-02-2017

27-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

25 136,11

03-03-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

176 000,00

13-03-2018

27-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

73 260,00

26-03-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

19 855,00

13-03-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

10 780,00

21-02-2018

19-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

534/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

13 333,43

01-02-2017

26-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

10 945,00

10-04-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

7 083,12

26-02-2018

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

18 700,00

19-03-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

20 625,00

22-01-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

63 772,86

31-01-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

42 460,00

20-03-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

9 020,00

28-03-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

7 199,65

19-02-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

535/698
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VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

60 280,01

05-02-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

31 075,06

05-02-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

211 365,00

05-04-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

45 689,72

05-03-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

66 000,00

03-07-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

56 925,00

15-05-2017

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

20 346,33

03-03-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

60 115,00

12-03-2018

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

91 299,99

21-02-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

536/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

14 142,77

04-09-2017

24-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

5 500,00

02-07-2018

24-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

17 002,79

20-04-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

51 480,00

14-03-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

80 300,00

08-03-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

18 700,00

21-05-2018

13-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

30 140,00

19-03-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

85 033,34

21-05-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

5 500,00

05-05-2018

14-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

537/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

97 295,00

19-04-2018

17-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

52 525,00

28-02-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

12 650,00

23-05-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

71 847,13

14-03-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

3 575,00

03-05-2018

28-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

24 247,37

12-04-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

28 606,74

17-04-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

7 645,00

07-04-2018

25-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

19 469,99

23-04-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

538/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

26 713,12

02-04-2018

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

21 411,54

11-06-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

30 580,00

21-05-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

212 300,01

04-09-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

16 188,59

01-02-2018

16-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

11 458,56

05-03-2018

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

53 164,58

07-02-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

34 257,78

26-03-2018

26-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

138 160,00

23-02-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

539/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

52 615,74

12-03-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

39 733,76

02-04-2018

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

3 750,00

18-07-2018

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

27 201,64

01-03-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

4 667,86

26-03-2018

21-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

104 170,01

23-07-2018

30-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

190 960,00

19-02-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

9 447,76

01-06-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

67 265,01

20-04-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

540/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

81 648,77

04-05-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

138 600,00

15-03-2018

22-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

146 520,00

12-03-2018

28-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

29 475,01

01-04-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

84 661,04

12-03-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

21 119,95

01-06-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

22 165,00

04-04-2018

21-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

19 305,00

02-05-2018

27-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FSE

13 365,00

26-03-2018

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

541/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

40 325,61

15-03-2018

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

91 080,01

23-02-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

182 512,80

14-01-2020

14-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

116 780,63

22-02-2020

19-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

95 850,62

02-12-2019

01-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FSE

152 736,50

09-03-2020

29-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

31 245,00

28-05-2020

20-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

66 700,00

19-10-2020

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

249 857,98

04-01-2021

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

542/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

62 185,41

16-10-2020

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

77 946,27

07-03-2020

06-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

68 772,11

08-07-2020

29-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

55 315,00

28-09-2020

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

50 444,53

22-06-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

250 000,00

04-03-2020

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

39 165,67

06-10-2020

02-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

118 158,81

04-03-2020

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

100 318,82

10-12-2019

09-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

543/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

79 267,16

10-12-2019

09-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

130 452,76

10-12-2019

09-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

61 554,26

10-12-2019

09-12-2021

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

FSE

35 862,75

25-05-2020

14-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

51 926,11

13-01-2020

12-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

250 000,00

20-04-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

161 302,43

15-06-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

90 039,79

10-02-2020

30-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

544/698

0

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

71 260,68

23-06-2020

23-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

143 661,70

22-02-2020

21-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

312 250,82

12-09-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

134 115,00

28-02-2020

27-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

172 485,44

25-06-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

195 815,04

01-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

337 317,85

04-06-2020

03-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

85 561,20

11-05-2020

11-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

198 689,63

11-05-2020

30-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

545/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

248 399,32

30-09-2020

15-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

67 850,00

14-04-2020

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

158 861,11

27-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

233 269,60

13-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

131 576,11

30-04-2020

30-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

207 957,33

24-01-2020

23-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

75 600,00

18-05-2020

17-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

180 205,10

21-02-2020

20-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

168 481,41

20-04-2020

14-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

546/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

47 272,50

28-10-2019

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

145 341,00

27-05-2020

29-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

176 568,01

09-03-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

87 228,60

01-06-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

97 014,00

28-05-2020

29-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

47 153,61

02-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

46 286,25

16-07-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

73 497,99

16-07-2020

30-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

126 320,00

22-06-2020

22-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

82 335,90

02-06-2020

29-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

85 561,20

18-06-2020

18-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

547/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

116 529,90

02-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

76 670,60

09-03-2020

18-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

53 334,56

20-10-2020

30-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

172 821,38

22-04-2020

21-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

113 658,50

15-10-2020

12-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

248 612,01

22-04-2020

12-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

95 680,00

21-09-2020

03-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

201 258,68

11-03-2020

09-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

101 365,50

20-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

548/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

249 823,45

20-05-2020

24-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

234 472,17

08-05-2020

07-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

127 823,16

29-10-2020

05-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

80 862,27

02-12-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

187 444,20

02-06-2020

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

239 202,00

27-05-2020

25-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

28 760,20

04-05-2020

14-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

37 112,50

07-08-2020

02-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

65 738,00

29-07-2020

19-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

549/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

53 207,20

31-07-2020

19-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

219 319,80

23-01-2020

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

55 007,58

07-09-2020

30-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

70 479,50

01-04-2020

31-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

40 950,27

06-05-2020

04-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

101 118,28

02-12-2019

22-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

28 448,70

08-02-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

97 085,06

07-05-2020

04-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

58 226,34

30-10-2020

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

550/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

210 357,07

13-11-2020

30-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

137 088,83

08-07-2020

08-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

41 016,81

14-09-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

28 952,67

29-09-2020

02-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

64 579,49

18-11-2019

30-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

90 025,78

02-12-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

89 404,33

02-12-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

238 309,47

03-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

164 062,18

15-06-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

245 913,90

23-10-2020

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

551/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

65 712,01

16-11-2020

06-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

188 646,00

20-07-2020

30-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

188 689,26

03-06-2020

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

199 103,70

16-10-2020

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

92 775,00

02-12-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

141 265,17

10-02-2020

19-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

212 013,08

16-12-2019

15-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

155 047,43

29-10-2020

30-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

313 188,75

09-03-2020

08-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

552/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

113 107,00

15-06-2020

14-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

245 754,00

06-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

250 000,00

15-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

245 754,00

07-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

210 486,28

14-09-2020

26-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

53 475,00

13-10-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

76 674,60

07-07-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

245 754,00

26-11-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

84 604,06

11-08-2020

19-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

553/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

51 900,00

18-06-2020

18-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

124 200,00

21-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

690 000,00

01-01-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

1 197 000,00

04-03-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

449 812,88

01-05-2019

30-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

444 000,00

01-02-2020

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

1 200 000,00

01-04-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

1 083 869,44

02-03-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

130 226,25

02-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

554/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

83 638,63

16-11-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

82 077,12

01-12-2019

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

1 045 000,00

07-09-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

203 915,03

09-10-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

191 879,02

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FSE

6 013,00

01-08-2015

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

3 227,28

12-08-2015

11-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

1 289,17

01-11-2015

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FSE

7 973,19

01-04-2016

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

11 799,00

18-09-2015

12-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

19 175,11

01-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

3 910,81

01-02-2016

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

17 650,06

12-10-2015

11-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

6 965,00

21-09-2015

06-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

2 472,46

01-11-2015

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

555/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

5 921,55

01-03-2016

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

11 516,35

01-10-2015

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

6 333,54

01-02-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FSE

5 581,35

01-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

17 300,62

01-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

36 735,15

31-12-2015

30-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

11 750,78

18-09-2015

31-07-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

2 173,92

01-10-2015

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

24 108,00

01-04-2016

01-04-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

29 232,70

01-10-2015

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

5 340,52

28-10-2015

27-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

41 837,60

01-01-2016

02-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

3 994,76

04-04-2016

28-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

12 329,30

14-11-2015

13-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

1 564,19

01-10-2015

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

5 540,00

01-04-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

3 498,66

01-10-2016

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FSE

2 160,00

01-08-2016

31-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

19 472,12

01-05-2016

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

21 910,71

22-07-2016

21-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

556/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

17 588,70

03-05-2016

02-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

478,32

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

3 675,00

01-12-2016

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

7 251,88

01-01-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

1 234,00

14-05-2016

13-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

2 780,13

16-05-2016

15-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

12 500,00

01-06-2016

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

1 250,00

01-01-2017

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

19 492,14

14-02-2017

13-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

11 388,08

01-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

2 976,42

01-12-2016

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

9 412,50

01-06-2016

31-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

1 380,69

01-06-2016

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

14 224,03

14-05-2016

13-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

4 075,20

13-05-2016

12-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

2 500,00

01-10-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

17 048,83

16-05-2016

15-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

2 908,00

16-08-2016

15-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

3 500,00

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

5 538,97

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

557/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

16 482,89

24-08-2016

23-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

5 357,00

01-02-2017

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

20 311,40

16-05-2016

15-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

6 375,00

14-06-2016

13-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

9 520,83

01-02-2017

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

19 725,00

01-10-2016

01-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

3 437,55

30-06-2016

29-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

5 298,62

10-10-2016

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

664,13

15-03-2017

14-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

4 107,80

01-11-2016

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

3 280,00

01-06-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

4 655,00

01-04-2017

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

4 000,00

01-04-2017

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

600,00

10-01-2017

09-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

1 810,15

01-01-2017

01-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

4 603,52

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

1 050,00

25-03-2018

23-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

558/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

9 301,26

01-05-2017

29-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

12 733,34

01-08-2017

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

5 710,00

01-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

18 000,00

01-09-2017

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

5 113,60

01-02-2017

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

1 026,27

01-04-2017

30-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

22 500,00

01-10-2017

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

3 080,00

01-03-2017

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

6 615,00

01-04-2017

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

5 240,00

01-02-2017

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

15 728,00

31-10-2016

30-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

2 963,33

01-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

6 083,64

11-05-2016

10-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

32 710,00

01-07-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

5 669,84

01-12-2017

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

2 730,00

01-10-2017

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

3 557,51

15-10-2018

14-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

6 620,00

01-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

12 707,16

01-06-2019

31-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

608 703,81

04-01-2016

29-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

202 233,02

01-04-2016

30-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

248 801,87

01-01-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

1 384 053,09

01-04-2016

28-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

289 924,73

01-04-2016

30-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

447 175,57

01-04-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

484 375,89

04-01-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

560/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

261 854,13

04-01-2016

29-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FSE

1 078 031,07

01-04-2016

29-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FSE

482 353,83

01-04-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

364 617,73

01-04-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FSE

121 624,75

02-11-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

210 845,36

01-04-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FSE

199 222,19

01-04-2016

29-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

371 556,29

01-04-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

461 035,95

04-01-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

561/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

909 006,12

04-01-2016

22-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

397 853,13

01-04-2016

30-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

78 935,56

03-10-2016

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

147 434,82

01-04-2016

30-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

375 147,83

05-01-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FSE

177 774,08

19-09-2016

18-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

412 432,39

04-01-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

562 326,92

01-04-2016

30-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

144 426,24

04-01-2016

29-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

143 488,24

04-07-2016

29-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

4 974 443,13

13-02-2014

31-12-2016

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

562/698

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

118 274,58

09-11-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FSE

117 517,54

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

207 297,50

01-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

60 952,25

03-08-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

204 858,84

02-01-2020

31-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

65 465,50

08-10-2019

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

106 561,50

26-09-2020

30-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FSE

52 500,00

13-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

292 624,70

30-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FSE

100 102,63

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

563/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

124 237,00

02-03-2020

01-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

257 718,90

01-02-2021

20-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

128 952,87

28-07-2020

01-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

219 021,26

13-07-2020

31-07-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

35 874,29

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FSE

344 725,72

30-01-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

94 154,11

27-12-2019

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

60 159,06

02-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

104 850,80

15-09-2020

30-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

179 134,70

27-11-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

564/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

183 213,86

22-09-2020

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

143 342,29

01-10-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FSE

265 470,50

03-08-2020

01-08-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

191 621,09

09-12-2020

08-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

41 686,90

25-01-2021

29-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

217 350,00

01-11-2016

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

195 245,58

29-07-2016

28-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

208 855,44

19-09-2016

05-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

212 839,75

29-07-2016

28-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FSE

217 343,93

01-08-2016

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

198 245,57

04-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

204 648,74

01-10-2015

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

200 281,46

04-01-2016

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

196 716,54

01-10-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

216 781,46

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FSE

217 350,00

12-09-2016

11-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

217 291,19

01-12-2016

29-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

217 350,00

01-10-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

FSE

217 350,00

03-10-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

217 133,84

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

566/698

0

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

151 500,00

20-01-2020

19-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

301 500,00

20-01-2020

19-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

348 715,89

20-01-2020

19-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

151 500,00

02-03-2020

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

162 500,00

02-03-2020

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

300 000,00

02-03-2020

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

349 764,65

01-09-2020

31-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

279 998,65

01-09-2020

03-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

288 458,24

01-08-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

314 999,89

01-09-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

567/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

275 000,00

01-09-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

320 000,00

01-09-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

260 000,00

01-09-2020

31-08-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

346 189,23

22-07-2020

30-04-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

280 000,00

01-07-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

192 469,44

01-09-2020

30-04-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FSE

227 435,25

15-09-2020

31-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

160 000,00

08-05-2020

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

288 750,00

21-05-2020

30-04-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

568/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

4 205 357,57

01-07-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

1 882 574,92

01-07-2015

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

2 009 582,64

02-07-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

2 328 357,51

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

146 013,65

21-10-2019

20-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

44 617,07

02-05-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

27 349,00

29-06-2020

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

65 901,58

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

106 201,53

02-11-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

89 250,00

02-03-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

569/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

46 666,67

02-03-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

35 000,00

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

158 666,57

01-03-2020

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

34 966,74

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

28 840,00

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

92 359,47

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

132 944,61

01-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

76 090,05

16-12-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

123 061,77

30-03-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

570/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

52 500,00

31-08-2020

31-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

177 779,40

16-09-2019

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

51 188,16

15-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

35 000,00

16-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

67 388,96

01-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

53 092,15

23-12-2020

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

59 500,00

01-09-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

120 697,41

15-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

87 769,23

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

41 930,00

30-10-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

571/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

0

0

0

FSE

66 470,43

16-10-2020

31-03-2022

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

FSE

91 456,75

01-08-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

52 500,00

02-01-2020

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

84 290,68

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

52 500,00

01-04-2020

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

25 108,67

01-08-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

35 000,00

19-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

44 646,31

01-09-2020

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

26 833,33

18-12-2020

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

56 635,58

01-10-2020

30-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

34 328,99

01-06-2020

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

572/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

197 837,50

01-07-2020

01-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

39 200,00

11-09-2020

30-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

31 340,75

01-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

143 553,16

01-10-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

52 500,00

01-09-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

111 984,95

20-11-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

25 014,50

01-09-2020

01-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

26 040,00

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

56 179,31

02-09-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

573/698
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VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

54 556,36

23-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FSE

25 024,30

01-10-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

89 141,12

01-06-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

46 083,10

03-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

238 000,00

01-09-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

80 065,42

15-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

66 085,16

10-08-2020

30-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

51 757,96

01-07-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

46 864,11

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

62 182,07

01-10-2020

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

574/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

119 365,62

01-09-2020

23-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

150 603,68

15-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

150 815,62

01-10-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

28 962,08

01-07-2020

31-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

123 305,83

02-03-2020

01-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

513 000,00

01-12-2019

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

1 895,00

01-01-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

27 689,45

02-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

9 528,41

02-09-2020

29-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

34 980,00

08-11-2019

30-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

575/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

3 700,82

14-01-2020

18-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

23 500,44

07-03-2020

22-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

12 681,54

16-12-2019

04-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

2 407,22

13-10-2020

12-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

20 478,30

20-04-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

20 478,30

21-04-2020

30-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

11 678,95

30-10-2020

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

30 496,45

26-11-2020

04-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

13 600,50

06-01-2020

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

34 854,68

05-03-2020

17-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

576/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

30 347,13

06-10-2020

30-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

12 041,76

08-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

189 895,09

01-01-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

FSE

290 000,01

01-01-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

699 565,95

01-07-2019

02-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

624 261,62

02-07-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

335 361,96

19-09-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

699 618,98

15-07-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

554 727,32

05-09-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

677 073,24

01-07-2019

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

577/698

0

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

70 724,64

19-12-2018

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

444 036,73

03-12-2018

30-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

259 634,25

01-10-2018

30-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

206 195,71

03-12-2018

03-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FSE

123 216,53

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

343 677,39

02-01-2019

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

181 619,23

01-03-2019

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

162 534,67

05-03-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

132 430,28

01-09-2018

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

178 405,06

01-10-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

100 425,23

02-01-2019

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FSE

176 537,73

15-09-2020

14-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FSE

311 260,32

09-05-2018

08-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

127 302,05

01-01-2020

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FSE

923 223,60

01-10-2019

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

239 362,60

06-06-2017

19-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

157 999,57

04-11-2019

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

420 040,95

07-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

579/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

82 021,17

01-08-2017

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

123 031,75

01-08-2017

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

134 454,86

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

74 670,09

01-03-2017

29-02-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

38 300,70

01-09-2017

30-08-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

24 992,50

03-07-2017

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

124 463,07

01-01-2017

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

294 895,03

01-04-2017

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

23 812,00

01-06-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

22 813,20

02-10-2017

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

191 804,73

01-11-2017

31-05-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

5 229,12

08-11-2017

07-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

643,35

01-03-2019

01-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FSE

3 791,88

24-10-2018

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

9 479,70

01-01-2018

24-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

2 620,66

16-04-2019

15-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

3 159,90

01-01-2018

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

2 382,96

01-08-2018

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

4 503,45

01-02-2019

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

5 687,82

02-01-2018

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

7 583,76

02-10-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

9 650,25

01-10-2018

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FSE

2 573,40

06-09-2018

06-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

4 503,45

19-03-2019

18-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

7 865,03

11-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

21 364,32

15-01-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

3 791,88

01-08-2018

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

1 974,65

08-06-2020

07-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

3 860,10

16-01-2018

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

582/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

2 627,46

16-12-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

5 146,80

02-01-2019

16-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

3 216,75

01-05-2018

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

7 366,76

16-01-2018

15-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

3 216,75

01-05-2018

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FSE

9 694,84

15-03-2018

15-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

1 930,05

05-03-2018

05-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FSE

3 860,10

02-02-2018

01-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

1 286,70

01-03-2018

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

1 307,28

18-10-2019

01-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

583/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

5 229,12

01-03-2019

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

1 930,05

21-04-2019

24-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

13 510,35

02-02-2018

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

1 968,55

01-09-2019

31-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

6 577,58

01-04-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FSE

1 960,92

14-01-2019

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

3 216,75

18-01-2018

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

2 614,56

28-08-2019

27-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

5 790,15

01-11-2018

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

7 583,76

05-03-2018

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

5 146,80

31-12-2018

08-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

14 797,05

18-01-2018

17-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

8 363,55

01-06-2018

31-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

9 006,90

01-03-2018

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

6 280,32

01-09-2018

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

7 720,20

28-02-2018

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

4 108,85

02-04-2018

01-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

15 033,72

17-04-2019

16-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

1 930,05

08-05-2018

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

10 936,95

24-05-2018

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

3 216,75

23-05-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

5 146,80

01-06-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

1 286,70

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

9 650,25

02-07-2018

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

2 573,40

01-04-2019

01-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

3 251,05

06-08-2018

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

3 216,75

21-06-2019

20-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

5 146,80

01-12-2018

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

3 860,10

01-09-2018

01-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

643,35

19-09-2018

19-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

5 146,80

16-09-2018

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

5 146,80

03-06-2019

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

3 860,10

12-08-2019

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

6 433,50

04-06-2019

16-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

5 790,15

01-03-2019

30-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

1 930,05

01-12-2018

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

2 573,40

31-05-2019

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

142 781,00

01-03-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

124 882,00

01-03-2020

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

76 387,00

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

44 787,00

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

587/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

267 917,84

01-04-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

168 039,22

03-07-2019

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

167 161,83

01-06-2020

31-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

45 500,43

30-12-2020

30-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

49 882,52

21-12-2020

20-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

49 865,21

14-12-2020

14-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

42 934,92

31-12-2020

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

96 683,36

21-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

45 541,31

30-12-2020

30-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

48 590,05

31-12-2020

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

45 048,15

31-12-2020

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

Almada

0

0

0

FSE

20 214,82

01-12-2020

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FSE

81 013,90

01-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

FSE

45 578,68

31-12-2020

29-07-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

45 996,07

31-12-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

46 454,97

02-01-2021

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

46 296,19

16-12-2020

15-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

50 556,55

01-10-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

47 201,93

31-12-2020

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

23 388,75

01-09-2020

31-08-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

65 757,46

15-02-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

98 129,78

01-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

589/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

97 152,82

31-12-2020

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

99 245,02

01-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

70 166,15

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

81 530,81

01-03-2021

31-08-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

77 605,76

01-09-2021

31-07-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

82 105,74

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

48 242,11

01-01-2021

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

82 044,43

01-06-2021

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

94 560,29

01-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

77 552,96

02-12-2020

31-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

88 444,89

01-12-2020

31-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

89 991,43

04-01-2021

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

52 626,36

01-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

53 110,52

18-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

82 204,83

15-02-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

95 148,98

01-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

64 708,92

15-03-2021

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

36 406,58

04-01-2021

19-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

49 887,43

07-12-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

52 462,78

04-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

28 096,95

01-01-2021

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

49 966,31

01-12-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

106 974,71

01-02-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

49 486,77

01-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

92 486,93

01-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

77 681,83

04-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

58 916,42

31-12-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

49 754,75

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

48 007,34

01-12-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

134 335,42

02-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

64 040,00

01-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

47 289,40

31-12-2020

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

99 902,52

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

66 097,32

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

101 809,41

31-12-2020

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

139 099,30

01-01-2021

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

52 149,84

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

49 657,36

01-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

22 680,00

02-11-2020

01-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

49 139,87

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

50 000,00

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

97 764,98

01-09-2020

31-08-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

49 060,91

01-11-2020

31-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

47 084,47

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

50 000,00

04-01-2021

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

53 014,50

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

29 625,75

01-11-2020

30-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

49 993,74

01-12-2020

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

44 173,34

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

84 199,50

08-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

48 204,44

01-01-2021

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

42 239,98

04-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

49 895,40

01-10-2020

01-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

49 603,59

31-12-2020

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

48 642,20

01-01-2021

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

46 384,58

04-01-2021

30-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

49 511,07

04-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

49 674,85

01-10-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

49 839,62

17-08-2020

03-08-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

26 403,30

02-11-2020

31-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

39 604,95

01-09-2020

31-08-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

48 180,83

15-02-2021

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

86 294,88

21-12-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

40 727,05

01-10-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

29 833,65

14-09-2020

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

26 403,30

01-12-2020

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

90 436,50

01-10-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

34 210,73

01-01-2021

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

39 604,95

01-09-2020

31-08-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

42 840,09

02-03-2021

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

44 958,38

01-02-2021

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

54 737,16

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FSE

26 507,26

25-01-2021

01-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

35 135,10

01-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

77 357,20

16-11-2020

15-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

34 210,77

02-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

34 209,95

08-09-2020

14-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

34 210,72

01-10-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FSE

49 740,08

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

35 343,00

01-11-2020

31-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

34 209,95

01-01-2021

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

37 949,26

06-01-2021

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

49 921,98

08-02-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

36 860,24

01-12-2020

31-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

47 246,48

01-02-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

65 488,50

25-02-2021

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

54 573,75

01-11-2020

30-04-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

87 318,00

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

59 771,25

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

34 210,72

01-12-2020

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

68 357,52

08-02-2021

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

31 185,00

01-02-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

27 368,58

02-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

54 737,16

01-01-2021

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

36 491,40

01-02-2021

01-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

60 117,75

02-11-2020

01-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

34 210,80

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

16 632,00

15-09-2020

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

59 407,43

01-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

20 270,26

05-10-2020

04-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

27 368,58

01-03-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

82 935,16

01-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

45 614,29

01-12-2020

31-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

20 032,74

02-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

60 098,22

09-02-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

13 513,50

01-01-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

79 209,90

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

62 370,00

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

34 209,95

01-10-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

22 116,03

01-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

44 232,05

01-10-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

45 613,27

01-02-2021

31-01-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

57 016,26

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

29 488,03

01-11-2020

31-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

94 077,35

01-02-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

40 024,22

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

16 632,00

16-09-2020

15-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

43 659,00

01-10-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

39 604,95

01-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

47 349,31

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

34 209,95

01-10-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

99 698,45

01-02-2021

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

18 191,25

01-03-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

27 349,25

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

33 870,38

01-03-2021

28-02-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

19 802,48

01-10-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

31 946,33

01-12-2020

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

49 198,08

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FSE

80 988,23

16-09-2020

15-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

54 737,16

01-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

49 971,46

01-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0

FSE

34 209,72

01-10-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

78 248,69

01-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

99 781,29

16-09-2020

15-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

27 286,82

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

51 455,25

01-03-2021

20-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

28 508,95

01-03-2021

31-08-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

94 532,65

01-01-2021

15-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

54 737,16

01-03-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

52 390,50

02-11-2020

02-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

27 368,58

01-10-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

42 307,65

01-01-2021

31-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

57 599,47

01-02-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

21 829,50

15-09-2020

14-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

49 896,00

26-03-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

45 614,30

01-12-2020

31-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

82 640,25

01-02-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

54 737,16

10-02-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

48 894,99

01-10-2020

30-09-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

27 367,20

01-11-2020

30-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

27 368,58

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

24 948,00

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

42 879,38

20-01-2021

31-05-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

99 999,06

07-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

28 508,94

01-10-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

68 421,45

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

56 133,00

01-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

51 975,00

01-10-2020

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

54 737,16

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

36 630,00

01-01-2021

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

93 461,00

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

61 207,78

08-03-2021

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

88 947,88

03-02-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

58 388,40

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

45 614,30

01-01-2021

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

61 689,60

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

37 821,10

01-12-2020

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

38 981,25

17-02-2021

30-04-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

91 383,22

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

65 419,20

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

100 000,00

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

22 807,16

01-01-2021

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

604/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

49 211,52

01-11-2020

31-10-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

41 164,20

01-01-2021

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

66 628,80

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

97 235,41

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

70 478,10

01-03-2021

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

25 987,50

01-01-2021

30-06-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

49 851,43

01-12-2020

30-11-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

49 995,97

31-12-2020

30-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

507 544,25

01-01-2014

07-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Queluz e Belas

FEDER

849 147,72

16-03-2016

15-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Malveira e São Miguel de
Alcainça

FEDER

1 172 521,12

23-08-2016

06-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FEDER

959 360,58

04-05-2015

30-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Carnaxide e Queijas

FEDER

518 965,02

31-03-2016

15-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

Barcarena

605/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

550 759,00

03-10-2016

27-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Pinhal Novo

FEDER

699 400,00

29-09-2017

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

592 887,01

30-11-2015

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Agualva e Mira-Sintra

FEDER

1 561 262,99

15-05-2017

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Corroios

FEDER

645 779,59

27-09-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Venteira

FEDER

4 405 435,97

01-07-2014

15-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

São Domingos de Benfica

FEDER

3 207 359,10

21-12-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

7 253 533,53

29-09-2014

18-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

391 999,48

01-08-2015

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

1 470 532,71

03-02-2015

30-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

606/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

608 689,94

17-09-2015

20-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

410 512,50

12-06-2015

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

São Domingos de Benfica

FEDER

305 655,00

13-07-2017

30-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

76 428,43

22-07-2016

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

2 182 121,20

16-01-2015

15-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

79 704,00

01-04-2018

14-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

421 027,25

19-02-2016

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

1 508 375,90

02-02-2015

23-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

232 473,33

26-06-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Enxara do Bispo, Gradil e Vila
Franca do Rosário

607/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

260 205,00

26-01-2018

11-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

São Domingos de Benfica

FEDER

1 087 909,14

02-04-2018

14-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

210 657,72

01-05-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FEDER

91 791,18

01-04-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Queluz e Belas

FEDER

111 967,80

01-04-2019

30-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

167 796,88

09-07-2018

31-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Alfragide

FEDER

335 625,47

07-12-2016

04-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar

FEDER

3 753 902,96

30-09-2016

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Algueirão-Mem Martins

FEDER

875 000,00

31-01-2019

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

3 562 769,32

10-10-2018

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

608/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

1 406 875,00

27-07-2018

15-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

0

FEDER

397 277,70

31-01-2019

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

1 424 898,11

27-12-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

629 181,16

01-02-2019

29-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

873 519,74

07-01-2019

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

São Domingos de Benfica

FEDER

734 418,24

08-01-2019

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alcântara

FEDER

311 258,19

10-11-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Águas Livres

FEDER

40 446,00

01-07-2015

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

136 368,45

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

144 855,07

15-04-2016

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

609/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

202 912,50

01-07-2017

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

São Vicente

FEDER

780 769,08

01-04-2016

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Olivais

FEDER

31 760,00

04-09-2019

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

157 882,37

01-07-2019

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Charneca de Caparica e
Sobreda

FEDER

103 234,66

09-12-2020

08-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

Santo António da Charneca

FEDER

1 920 769,14

20-12-2017

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

1 391 523,63

15-01-2018

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

847 672,36

11-07-2018

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

788 640,00

02-01-2020

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Mina de Água

Sintra

União das freguesias de
Sintra (Santa Maria e São
Miguel, São Martinho e São
Pedro de Penaferrim)

Sesimbra

Sesimbra (Santiago)

FEDER

494 055,59

05-09-2016

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

578 905,15

01-05-2019

30-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

610/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

1 951 034,12

01-08-2017

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Marvila

FEDER

615 856,56

01-06-2019

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

449 208,00

01-06-2019

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

2 628 510,00

02-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira

FEDER

4 371 490,00

24-05-2018

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Estrela

FEDER

959 431,85

01-10-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Ajuda

FEDER

762 310,27

01-10-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Encarnação

FEDER

130 751,88

15-09-2020

10-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Queluz e Belas

FEDER

146 672,27

01-02-2014

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

Canha

FEDER

424 380,00

03-02-2020

02-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

611/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

1 110 447,75

01-03-2020

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

União das freguesias de
Azeitão (São Lourenço e São
Simão)

FEDER

181 320,00

15-01-2020

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

155 673,25

01-01-2020

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

São Domingos de Benfica

FEDER

361 226,20

01-01-2020

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

200 000,00

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar

FEDER

322 392,32

01-01-2020

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

342 460,00

14-01-2019

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Carcavelos e Parede

FEDER

12 117,18

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Colares

FEDER

102 013,17

17-02-2020

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Quinta do Conde

FEDER

87 283,12

17-02-2020

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de
Barreiro e Lavradio

612/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

12 628,63

03-10-2017

02-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Venda do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés

FEDER

36 708,81

01-12-2017

01-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

48 440,00

25-11-2017

24-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de São
João das Lampas e Terrugem

FEDER

47 564,07

01-07-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de São
João das Lampas e Terrugem

FEDER

48 319,50

27-11-2017

30-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Milharado

FEDER

39 890,94

01-09-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Venda do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés

FEDER

5 541,66

29-11-2017

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de São
João das Lampas e Terrugem

FEDER

49 925,26

10-11-2017

30-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar

FEDER

39 687,20

01-09-2018

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Venda do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés

FEDER

42 279,95

04-12-2017

03-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar

613/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

39 177,18

13-12-2017

12-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

Costa da Caparica

FEDER

28 414,37

15-01-2018

13-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Venda do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés

FEDER

39 246,00

18-12-2017

30-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar

FEDER

34 695,18

04-12-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Venda do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés

FEDER

22 565,95

01-12-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Carvoeira

FEDER

16 451,11

29-01-2018

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

Bucelas

FEDER

50 000,00

02-09-2018

28-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de São
João das Lampas e Terrugem

FEDER

39 600,00

01-01-2018

05-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Milharado

FEDER

25 649,42

21-12-2017

20-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FEDER

44 770,00

28-06-2018

27-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Ericeira

614/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

49 629,73

18-01-2018

03-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Quinta do Anjo

FEDER

19 745,56

01-02-2018

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Encarnação

FEDER

40 559,53

01-01-2018

30-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril

FEDER

18 543,92

05-12-2018

04-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Ericeira

FEDER

44 214,75

10-01-2018

25-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

570,32

16-01-2018

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

FEDER

42 500,00

01-09-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

35 420,57

16-05-2018

16-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

Costa da Caparica

FEDER

32 105,51

20-04-2018

01-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Quinta do Anjo

FEDER

13 681,84

07-01-2019

07-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

615/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

35 877,30

22-01-2018

21-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Corroios

FEDER

41 598,97

08-05-2019

08-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

44 733,88

19-01-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

43 924,24

01-02-2018

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Pinhal Novo

FEDER

44 820,00

19-01-2018

04-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Quinta do Conde

FEDER

12 804,64

19-01-2018

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

União das freguesias de
Poceirão e Marateca

FEDER

26 385,01

20-01-2018

21-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

44 238,74

15-06-2020

01-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

União das freguesias de
Poceirão e Marateca

FEDER

49 999,67

01-05-2018

27-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

44 991,45

05-03-2018

05-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

616/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

20 970,00

16-02-2018

09-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Quinta do Anjo

FEDER

33 633,56

22-10-2018

01-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

União das freguesias de
Azeitão (São Lourenço e São
Simão)

FEDER

49 665,43

28-03-2018

25-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

22 975,40

27-11-2018

27-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

4 754,01

29-01-2018

29-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Quinta do Anjo

FEDER

48 212,26

19-01-2018

18-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

Costa da Caparica

FEDER

44 977,54

31-01-2018

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

44 435,59

10-01-2019

10-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

36 713,77

19-01-2018

18-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Quinta do Conde

FEDER

43 938,51

08-03-2019

07-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

14 251,72

01-08-2018

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Pegões

FEDER

33 685,25

19-02-2018

19-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Ericeira

FEDER

2 646,35

01-06-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

617/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

44 663,89

05-03-2018

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

25 568,37

01-06-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

FEDER

13 377,09

01-03-2018

23-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

20 123,40

01-05-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

2 756,21

11-04-2018

09-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

FEDER

50 000,00

04-12-2017

30-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

49 368,96

01-07-2018

29-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Estrela

FEDER

10 857,78

08-05-2018

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Estrela

FEDER

50 000,00

01-06-2019

30-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Benfica

618/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

9 089,54

01-06-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Benfica

FEDER

4 143,43

01-10-2018

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

2 710,71

08-08-2018

08-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

14 524,75

23-07-2019

22-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

14 945,00

01-12-2018

30-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

Alcabideche

FEDER

8 440,62

01-09-2018

30-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

Alcabideche

FEDER

17 400,00

01-03-2019

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

Alcabideche

FEDER

13 155,10

01-01-2019

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

44 325,95

02-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

619/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

28 782,87

08-07-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Colares

FEDER

25 645,76

01-05-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FEDER

16 413,05

01-08-2019

01-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de São
João das Lampas e Terrugem

FEDER

29 985,00

09-09-2019

17-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de São
João das Lampas e Terrugem

FEDER

29 620,38

01-05-2019

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar

FEDER

13 403,94

01-05-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Venda do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés

FEDER

49 388,96

17-06-2019

16-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Santo Antão e São Julião do
Tojal

FEDER

10 624,80

01-05-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FSE

141 413,86

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

190 265,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

246 418,79

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

620/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

109 000,00

12-10-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

108 843,49

31-12-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

78 432,18

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

188 590,51

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

78 500,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

194 070,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

233 962,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

148 647,74

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

253 172,39

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

257 491,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

621/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

125 556,75

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

182 146,14

15-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

156 651,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

194 070,00

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

160 422,00

21-09-2015

23-06-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

150 931,32

31-12-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

257 490,99

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

180 625,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

107 910,20

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

622/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

125 018,13

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

54 448,13

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

111 938,66

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

113 842,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

127 455,02

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

113 494,78

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

172 745,21

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

78 500,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

161 464,40

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

623/698

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

145 108,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

177 537,60

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

136 891,03

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

210 877,00

16-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

94 804,55

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

207 071,00

01-09-2015

30-05-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

160 457,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

126 843,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

274 298,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

624/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

257 491,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

177 263,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

179 632,12

21-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

223 878,00

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

237 422,24

01-09-2015

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

235 303,61

16-11-2017

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FSE

197 550,00

01-01-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FSE

857 726,45

01-09-2017

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

Loures

FSE

351 783,05

02-10-2017

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Mina de Água

FSE

292 603,51

01-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

499 277,40

01-09-2017

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

União das freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires

FSE

583 238,88

02-10-2017

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

Sintra

União das freguesias de
Sintra (Santa Maria e São
Miguel, São Martinho e São
Pedro de Penaferrim)

FSE

976 891,73

01-06-2017

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FSE

483 401,00

07-12-2017

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

FSE

374 588,51

18-09-2017

14-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Santiago)

FSE

136 554,97

10-10-2017

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril

FSE

125 224,38

03-07-2017

27-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

Setúbal (São Sebastião)

FSE

53 080,68

12-09-2016

31-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

25 107,03

15-09-2016

24-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

130 465,55

27-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

26 190,13

01-09-2016

31-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

207 858,86

01-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

27 286,76

13-09-2016

31-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

90 800,38

12-09-2016

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

32 796,43

19-09-2016

29-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

73 000,00

01-09-2016

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

44 292,02

20-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

83 221,03

01-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

184 856,02

14-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

52 941,00

12-09-2017

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

92 147,86

13-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

161 592,14

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

88 872,84

20-09-2017

28-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

27 286,76

15-09-2017

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

73 360,68

01-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

49 712,81

18-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

43 410,25

13-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

187 720,00

12-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

223 558,96

01-09-2017

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

26 428,45

20-09-2017

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

98 743,51

08-09-2017

30-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

22 462,88

01-09-2017

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

399 594,50

02-01-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FSE

516 210,83

09-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

229 871,11

03-09-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

219 156,28

24-01-2019

30-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

0

FSE

108 907,01

02-12-2019

31-07-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FSE

360 800,62

01-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de
Barreiro e Lavradio

FSE

98 522,85

05-09-2018

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

388 482,44

03-07-2019

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

243 440,00

01-10-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

1 477 304,06

01-09-2020

30-11-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

672 212,40

02-09-2019

31-03-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

153 877,58

01-10-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

30 989,78

01-10-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

83 777,39

06-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

36 741,66

01-03-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

75 758,70

01-03-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

114 237,04

04-09-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

76 227,20

02-01-2017

19-10-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

103 579,44

02-03-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

83 777,38

02-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

175 416,61

02-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

107 719,40

02-01-2017

24-08-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

81 074,90

23-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

165 545,86

02-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

51 822,29

01-09-2017

17-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

28 474,33

02-01-2018

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

84 016,75

06-03-2017

16-10-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

45 906,28

02-01-2017

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

83 777,39

01-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

81 074,90

02-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

165 545,86

02-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

84 485,05

02-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

80 973,56

24-02-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

75 758,69

09-03-2017

02-10-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

83 777,39

09-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

102 503,27

23-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

165 545,86

02-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

83 777,39

02-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

83 777,39

02-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

83 777,39

02-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

50 150,62

01-09-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

42 464,45

04-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

50 150,62

22-09-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

47 872,79

10-10-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

50 150,62

08-09-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

35 904,60

01-01-2018

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

34 746,38

01-02-2018

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

65 362,55

02-01-2017

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

64 310,85

14-03-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

168 150,67

02-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

51 822,30

14-09-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

161 000,00

01-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

83 777,39

02-01-2017

27-10-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

83 777,39

01-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

76 596,47

08-03-2017

03-12-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

104 721,73

03-01-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FSE

107 713,76

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

117 326,96

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

53 913,15

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

134 642,23

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

92 883,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

104 239,15

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

104 239,15

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

134 642,23

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

134 642,23

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

210 191,43

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

104 239,15

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

261 952,50

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

107 579,14

03-10-2018

02-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

225 520,58

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FSE

161 570,67

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

104 239,15

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

115 852,16

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

637/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

104 239,15

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

212 844,68

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

107 713,78

16-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

209 923,25

03-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FSE

92 014,77

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

104 239,15

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FSE

104 239,15

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

638/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

212 844,68

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

104 239,15

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

104 239,15

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

107 713,78

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

107 713,50

01-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

170 354,44

01-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

159 509,53

18-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0
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ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

164 165,00

01-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

167 095,06

01-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

153 792,78

15-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

306 529,31

01-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

219 704,43

17-09-2015

26-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

250 773,96

01-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

213 279,70

14-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

326 169,90

18-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

208 730,60

10-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

640/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

258 887,60

11-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

390 869,22

15-09-2015

31-08-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

169 798,47

14-09-2015

28-07-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

50 808,28

24-09-2015

28-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

737 319,75

14-09-2015

06-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

175 506,59

02-12-2015

18-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

460 429,34

28-09-2015

29-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

30 850,20

16-11-2015

14-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0
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ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

348 720,73

28-09-2015

04-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

700 424,02

24-09-2015

08-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

619 555,34

15-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

441 642,69

12-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

383 779,94

12-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

330 460,53

01-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

519 773,22

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FSE

322 259,50

15-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

483 226,11

15-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

642/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

327 539,33

14-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

391 763,92

01-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FSE

639 635,72

14-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

1 075 540,20

14-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

238 482,44

12-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

503 046,03

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FSE

815 804,24

08-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

494 198,07

12-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FSE

608 447,04

12-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

643/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

499 874,30

05-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

334 208,85

05-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

628 762,36

05-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

530 642,64

15-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

788 455,90

15-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

647 734,76

15-09-2016

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

445 153,58

14-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

834 896,52

01-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

341 099,98

12-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

644/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

708 151,12

12-09-2016

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

557 485,62

01-09-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

247 584,97

20-03-2017

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FSE

219 451,02

09-10-2017

08-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FSE

151 632,59

27-11-2017

05-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

949 792,42

29-11-2016

29-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FSE

148 099,28

16-05-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

157 608,51

10-10-2016

11-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

645/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FSE

98 931,53

12-10-2017

20-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FSE

567 949,78

16-03-2017

15-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FSE

1 012 907,69

11-09-2017

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FSE

1 083 087,72

11-09-2017

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

329 999,99

01-07-2015

10-01-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Alhos Vedros

FEDER

1 074 144,57

04-07-2014

31-10-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

Vialonga

FEDER

832 633,41

31-03-2016

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

308 625,04

02-05-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Venda do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés

FEDER

146 096,03

01-06-2016

21-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de
Barreiro e Lavradio

646/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

376 143,06

06-05-2016

30-05-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Sacavém e Prior Velho

FEDER

213 910,74

14-06-2017

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

161 892,20

04-07-2016

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

600 000,00

01-10-2016

15-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Malveira e São Miguel de
Alcainça

FEDER

275 032,45

01-09-2014

08-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

267 522,20

08-09-2016

18-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

União das freguesias de
Poceirão e Marateca

FEDER

93 406,63

19-07-2018

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

194 975,00

06-10-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Quinta do Anjo

FEDER

432 684,05

06-10-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Quinta do Anjo

FEDER

92 379,41

31-10-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

237 214,40

26-11-2015

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de Santa
Iria de Azoia, São João da
Talha e Bobadela

647/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

133 541,25

01-03-2017

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Azueira e Sobral da Abelheira

FEDER

648 621,81

28-04-2017

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Amora

FEDER

898 500,00

30-07-2018

10-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

União das freguesias de
Ramada e Caneças

FEDER

612 405,13

20-05-2019

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

União das freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires

FEDER

292 902,97

26-04-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Moscavide e Portela

FEDER

207 503,06

25-10-2016

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

15 892,23

03-10-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Santo Antão e São Julião do
Tojal

FEDER

188 050,50

07-10-2016

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Laranjeiro e Feijó

FEDER

80 523,31

01-06-2016

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Moita

FEDER

59 972,96

01-05-2015

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

648/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

114 075,80

01-06-2017

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

195 589,81

01-06-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Mina de Água

FEDER

303 447,30

01-06-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Venteira

FEDER

304 751,60

01-06-2017

01-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Encosta do Sol

FEDER

147 134,68

01-06-2017

18-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Falagueira-Venda Nova

FEDER

70 412,87

15-05-2017

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

FEDER

218 948,66

07-11-2016

28-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

162 094,30

04-09-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

Vialonga

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

Almada

União das freguesias de
Laranjeiro e Feijó

FEDER

277 315,20

01-06-2017

14-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

527 520,78

14-09-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

649/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

397 706,76

02-05-2018

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Carcavelos e Parede

FEDER

663 743,60

09-10-2015

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

403 362,50

03-11-2015

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

904 112,40

30-10-2015

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

101 514,71

01-12-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Moita

FEDER

111 072,91

25-03-2019

08-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

969 298,95

01-11-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Moscavide e Portela

FEDER

559 208,18

19-08-2016

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Carcavelos e Parede

FEDER

23 212,32

23-05-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

Bucelas

FEDER

722 166,65

16-11-2015

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Olivais

FEDER

494 478,40

19-12-2016

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

650/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

442 480,58

18-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

902 403,58

27-06-2017

31-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

449 084,85

01-03-2018

30-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

Setúbal (São Sebastião)

FEDER

51 656,92

01-07-2017

07-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Carnaxide e Queijas

FEDER

43 941,42

01-07-2017

28-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

23 036,98

01-07-2017

28-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

Barcarena

FEDER

15 210,00

07-08-2017

09-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

113 730,84

01-07-2017

28-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

33 390,89

01-07-2017

30-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada-Dafundo

FEDER

38 554,00

01-07-2017

30-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

Barcarena

FEDER

23 234,93

20-03-2017

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

Setúbal (São Sebastião)

FEDER

18 132,31

01-08-2017

20-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

643 212,37

19-12-2016

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Casal de Cambra

651/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

272 707,67

05-08-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Agualva e Mira-Sintra

FEDER

782 866,06

01-03-2018

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Quinta do Conde

FEDER

235 887,06

03-10-2018

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Carnaxide e Queijas

FEDER

88 016,24

17-09-2018

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

211 963,72

01-06-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Camarate, Unhos e Apelação

FEDER

289 187,96

01-05-2016

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

416 220,29

01-08-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Marvila

FEDER

309 835,57

26-11-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Ericeira

FEDER

347 511,06

24-09-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira

FEDER

81 453,28

31-07-2019

12-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada-Dafundo

FEDER

78 812,68

12-08-2019

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Carnaxide e Queijas

652/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

146 823,81

24-06-2019

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

Porto Salvo

FEDER

169 166,53

01-07-2019

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

Barcarena

FEDER

182 051,21

25-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Agualva e Mira-Sintra

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Sintra (Santa Maria e São
Miguel, São Martinho e São
Pedro de Penaferrim)

Sintra

União das freguesias de
Sintra (Santa Maria e São
Miguel, São Martinho e São
Pedro de Penaferrim)

FEDER

178 301,67

23-07-2019

30-06-2021

FEDER

148 821,46

23-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

170 724,02

25-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias do
Cacém e São Marcos

FEDER

141 358,14

30-05-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar

FEDER

618 314,63

15-11-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Casal de Cambra

FEDER

415 454,41

17-07-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

90 887,26

04-03-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Queluz e Belas

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

FEDER

75 996,69

01-07-2020

30-09-2021
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

323 817,76

11-10-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

375 856,48

01-04-2021

31-10-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

537 618,02

21-12-2016

31-07-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Olivais

FEDER

70 990,00

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

97 824,40

01-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

1 070 402,16

15-07-2019

15-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

208 975,94

01-03-2020

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Santiago)

FEDER

484 951,92

01-09-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

1 120 816,84

02-03-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Belém

FEDER

176 246,36

01-03-2020

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Charneca de Caparica e
Sobreda

654/698

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
VED IN THE REGIONAL OP LISBOA 2014/2020

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

468 402,76

31-01-2020

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Encosta do Sol

FEDER

15 730,00

01-08-2020

26-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Alhos Vedros

FEDER

66 888,25

10-08-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Amora

FEDER

53 838,79

14-08-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

União das freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires

FEDER

38 640,03

14-08-2020

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Amora

FEDER

44 345,68

21-08-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Corroios

FEDER

52 044,85

24-08-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

47 254,35

20-08-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Corroios

FEDER

48 140,95

19-08-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

36 233,34

20-08-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Amora

FEDER

12 051,33

17-08-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Corroios
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

160 301,51

19-03-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

106 508,93

19-03-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

252 346,27

19-03-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

38 274,48

08-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

66 633,72

08-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

92 116,24

24-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

118 647,50

24-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

59 287,80

31-08-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Amora

FEDER

129 062,76

03-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

97 615,51

08-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

135 581,98

23-07-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

114 325,44

03-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

131 347,38

23-07-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

656/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

113 607,74

03-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

230 304,22

15-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

173 776,17

15-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

11 860,52

15-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

66 620,13

31-08-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

FEDER

48 357,30

02-11-2020

31-03-2021

FEDER

78 068,56

02-11-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

61 204,00

01-03-2021

15-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

66 852,50

01-03-2021

15-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

71 500,00

01-03-2021

15-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

31 460,00

01-03-2021

15-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

657/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

24 928,48

20-04-2020

07-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Corroios

FEDER

78 873,35

02-11-2020

29-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

101 272,40

02-11-2020

29-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

Setúbal (São Sebastião)

FEDER

10 689,97

01-11-2020

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

União das freguesias de
Azeitão (São Lourenço e São
Simão)

FEDER

12 870,00

21-12-2020

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

12 870,00

01-03-2021

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

41 051,72

29-09-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

36 014,55

29-09-2020

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

76 004,50

03-07-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Moscavide e Portela

FEDER

122 176,87

02-12-2020

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

27 866,34

09-12-2020

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Pinhal Novo

FEDER

52 052,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

319 462,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

284 069,50

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

161 590,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

199 348,58

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Camarate, Unhos e Apelação

FEDER

232 125,58

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Camarate, Unhos e Apelação

FEDER

202 301,11

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

77 792,00

01-12-2020

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

268 198,76

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Camarate, Unhos e Apelação

FEDER

82 940,00

01-12-2020

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

155 870,00

01-12-2020

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

715,00

01-07-2021

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

Santo António da Charneca

FEDER

20 014,66

01-07-2021

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

659/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

79 741,87

01-07-2021

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

Santo António da Charneca

FEDER

207 714,65

01-05-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Beato

FEDER

213 785,00

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Olivais

FEDER

50 264,50

01-04-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Olivais

FEDER

238 095,00

01-05-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

198 484,00

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

112 746,21

01-05-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Penha de França

FEDER

89 732,50

01-05-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Marvila

FEDER

175 961,50

01-05-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santa Clara

FEDER

117 331,50

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Beato

FEDER

191 477,00

01-04-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Marvila

660/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

41 764,58

01-05-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

260 546,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de Santa
Iria de Azoia, São João da
Talha e Bobadela

FEDER

40 469,00

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Marvila

FEDER

158 944,50

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

380 380,00

01-12-2020

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

114 757,50

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de Santa
Iria de Azoia, São João da
Talha e Bobadela

FEDER

255 255,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de Santa
Iria de Azoia, São João da
Talha e Bobadela

FEDER

138 745,75

02-12-2020

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

União das freguesias de
Ramada e Caneças

FEDER

63 744,41

13-07-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

União das freguesias de
Póvoa de Santo Adrião e
Olival Basto

FEDER

123 477,58

23-06-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

176 060,12

22-09-2020

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

União das freguesias de
Vila Franca de Xira Póvoa de Santa Iria e Forte da
Casa

FEDER

84 083,50

22-09-2020

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

661/698

União das freguesias de
Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras

ROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA 2014/2020
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

196 998,23

22-09-2020

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

União das freguesias de
Alverca do Ribatejo e
Sobralinho

FEDER

114 277,02

22-09-2020

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira

FEDER

158 644,92

22-09-2020

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

União das freguesias de
Vila Franca de Xira Póvoa de Santa Iria e Forte da
Casa

FEDER

234 136,02

22-09-2020

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

União das freguesias de
Vila Franca de Xira Póvoa de Santa Iria e Forte da
Casa

FEDER

282 966,96

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

170 618,83

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

287 271,41

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

84 444,86

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

14 300,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

163 634,90

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

130 845,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Charneca de Caparica e
Sobreda

662/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

66 066,00

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

213 712,07

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

373 945,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Charneca de Caparica e
Sobreda

FEDER

150 792,79

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

155 726,29

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

384 169,50

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

152 651,79

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

Santo António da Charneca

FEDER

227 799,00

01-07-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

45 760,00

01-05-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santa Maria Maior

663/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

187 330,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

FEDER

248 248,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

FEDER

402 831,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

FEDER

324 610,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

FEDER

260 260,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

FEDER

262 762,50

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Laranjeiro e Feijó

FEDER

283 140,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Laranjeiro e Feijó

FEDER

282 067,50

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Laranjeiro e Feijó

FEDER

283 855,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Charneca de Caparica e
Sobreda

FEDER

248 820,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

Costa da Caparica

664/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

190 404,50

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

FEDER

30 387,50

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

FEDER

73 716,50

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

FEDER

210 150,00

02-12-2020

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

União das freguesias de
Ramada e Caneças

FEDER

12 798,50

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

267 052,50

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada-Dafundo

FEDER

10 653,50

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

Barcarena

FEDER

22 594,00

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada-Dafundo

FEDER

61 204,00

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

158 015,00

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

665/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

42 256,50

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada-Dafundo

FEDER

210 925,00

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada-Dafundo

FEDER

27 885,00

01-12-2020

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

158 372,50

02-12-2020

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

22 165,00

16-11-2020

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

Loures

FEDER

184 470,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Quinta do Conde

FEDER

175 890,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

278 850,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Quinta do Conde

FEDER

225 225,00

01-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

145 860,00

29-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

186 543,50

29-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril

FEDER

316 387,50

29-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril

FEDER

276 553,42

29-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

Alcabideche

FEDER

322 465,00

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

248 462,50

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

130 487,50

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

207 350,00

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Moita

FEDER

199 127,50

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Alhos Vedros

FEDER

249 892,50

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

242 027,50

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Moita
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

308 070,62

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

247 714,10

01-02-2017

15-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

423 638,86

03-01-2017

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

619 489,79

02-01-2019

14-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Arroios

FEDER

694 633,27

02-01-2017

29-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

76 183,00

01-03-2017

14-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

111 496,04

01-02-2017

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

159 391,33

01-04-2015

31-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada-Dafundo

FEDER

205 816,64

01-08-2017

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

51 570,13

01-05-2017

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

12 664,68

01-09-2017

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Marvila

FEDER

26 700,00

01-05-2017

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Charneca de Caparica e
Sobreda

FEDER

382 485,14

11-10-2017

14-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

215 054,13

28-11-2017

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

122 078,15

29-12-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Areeiro

FEDER

13 105,65

23-05-2018

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

99 361,10

18-12-2014

14-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

71 954,39

22-05-2018

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Parque das Nações

FEDER

19 874,15

21-05-2018

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Parque das Nações

669/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

15 990,00

25-05-2018

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

112 514,25

01-06-2018

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

46 689,46

21-06-2018

01-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

12 300,00

24-05-2018

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

14 807,66

28-05-2018

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Parque das Nações

FEDER

21 664,83

08-04-2016

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Marvila

FEDER

331 687,18

02-01-2015

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

16 769,82

11-03-2016

30-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Marvila

FEDER

299 834,00

01-03-2021

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

670/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

121 060,62

29-08-2016

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

44 719,54

21-02-2015

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

27 240,98

04-09-2017

15-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

Loures

FEDER

13 221,25

01-09-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

FEDER

316 705,31

01-03-2018

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Misericórdia

FEDER

34 802,40

30-04-2014

03-09-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

97 368,31

01-12-2017

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

58 182,24

01-04-2014

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

37 500,57

24-07-2017

24-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

84 480,16

19-11-2015

16-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

Setúbal (São Sebastião)
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

48 752,53

01-09-2017

31-05-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Arroios

FEDER

202 829,57

09-05-2014

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FEDER

109 575,00

01-01-2014

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Arroios

FEDER

3 130,71

01-01-2017

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

44 095,31

28-12-2017

20-01-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

97 589,50

01-05-2019

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Misericórdia

FEDER

54 562,46

12-06-2018

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

Setúbal (São Sebastião)

FEDER

4 438,75

04-02-2019

21-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

FEDER

25 264,06

02-01-2014

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

38 643,79

01-06-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Arroios

672/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

26 353,39

01-04-2019

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FEDER

72 121,56

18-12-2018

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

40 998,13

01-01-2019

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

52 570,76

12-09-2018

12-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Alvalade

FEDER

63 518,94

04-01-2019

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Arroios

FEDER

46 094,25

01-09-2015

15-04-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

São Vicente

FEDER

107 910,43

13-02-2015

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

64 127,68

14-03-2016

30-11-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FEDER

47 500,00

05-09-2016

31-03-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Carvoeira

FEDER

85 375,35

30-10-2015

08-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Pinhal Novo
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

538 103,92

25-02-2016

31-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FEDER

449 955,17

08-07-2016

30-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

150 662,77

01-12-2015

30-04-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Falagueira-Venda Nova

FEDER

79 490,33

20-07-2016

30-04-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Encosta do Sol

FEDER

111 591,48

23-09-2015

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

0

FEDER

1 173 012,56

31-05-2016

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

147 500,00

30-06-2017

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FEDER

422 001,29

14-02-2017

29-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

0

FEDER

1 862 560,06

25-10-2016

08-05-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

0

FEDER

317 233,70

11-10-2016

30-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

União das freguesias de
Alverca do Ribatejo e
Sobralinho
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

149 522,94

30-12-2016

14-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Pinhal Novo

FEDER

339 847,78

23-05-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Quinta do Anjo

FEDER

37 401,67

02-05-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

184 430,58

01-03-2018

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

União das freguesias de
Azeitão (São Lourenço e São
Simão)

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

FEDER

1 545 449,51

01-07-2019

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

541 653,84

15-07-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Venda do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés

FEDER

110 827,39

01-11-2017

31-03-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

84 392,92

01-11-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

228 713,01

01-11-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

55 014,00

01-11-2017

31-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

87 436,53

01-11-2017

31-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Santiago)

FEDER

48 296,33

01-03-2017

31-10-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

FEDER

82 356,62

01-04-2017

31-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Moita

FEDER

66 603,73

01-01-2018

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

0

FEDER

72 603,79

29-11-2017

02-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

União das freguesias de
Malveira e São Miguel de
Alcainça

FEDER

1 121 786,88

01-09-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Ericeira

FEDER

3 636 725,08

30-12-2015

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

99 289,86

01-05-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Moita

FEDER

169 090,88

03-09-2019

31-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

Loures

FEDER

280 372,48

01-09-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Santo Isidoro

FEDER

289 877,49

21-12-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Quinta do Anjo
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FEEI | ESI
Fund

FEDER

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

575 293,80

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

05-06-2017

13-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

Sintra

0

Sintra

União das freguesias de
Sintra (Santa Maria e São
Miguel, São Martinho e São
Pedro de Penaferrim)

Amadora

Falagueira-Venda Nova

FEDER

195 460,64

20-12-2016

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

688 900,12

03-12-2018

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

FEDER

349 119,29

29-04-2019

30-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

389 696,10

01-05-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Colares

FEDER

586 593,75

16-05-2017

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Charneca de Caparica e
Sobreda

FEDER

596 220,21

30-12-2016

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

441 962,91

01-08-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Colares

FEDER

348 086,48

29-08-2019

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

615 576,89

25-02-2019

25-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

0

FEDER

590 587,15

11-02-2020

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

857 841,23

08-02-2017

13-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

51 857,84

01-11-2018

30-04-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

130 832,13

01-01-2019

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

150 358,81

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

150 237,97

01-04-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Castelo)

FEDER

243 529,06

01-04-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Quinta do Conde

FEDER

1 845 463,04

01-06-2019

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de Santa
Iria de Azoia, São João da
Talha e Bobadela

FEDER

140 399,85

01-03-2018

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

148 521,86

15-11-2018

30-10-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

Loures

678/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

1 246 245,31

11-02-2020

11-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

0

FEDER

462 188,93

01-03-2018

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

193 725,00

01-09-2018

31-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

1 246 299,12

01-10-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

672 753,06

03-04-2017

15-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

1 336 965,00

02-11-2020

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de Alto
do Seixalinho, Santo André e
Verderena

FEDER

483 977,00

30-03-2021

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

250 000,00

19-08-2019

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

376 890,40

01-06-2019

15-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

União das freguesias de
Alverca do Ribatejo e
Sobralinho

FEDER

359 771,22

01-11-2020

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de
Barreiro e Lavradio

FEDER

188 921,45

29-10-2020

29-10-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

200 000,00

01-04-2019

30-11-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

122 354,74

01-07-2019

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

0

FEDER

365 109,86

27-12-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Pinhal Novo

FEDER

95 572,27

11-07-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Pinhal Novo

FEDER

794 835,09

23-10-2019

16-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

664 387,07

02-11-2020

29-04-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

União das freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires

FEDER

781 294,30

08-10-2019

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Quinta do Anjo

FEDER

276 438,81

01-07-2020

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

447 091,25

01-07-2020

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

577 564,82

01-03-2017

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

915 425,00

01-03-2017

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

0

680/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

4 009 572,07

01-10-2019

30-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

974 477,89

01-03-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

Costa da Caparica

FEDER

18 250 000,00

23-07-2015

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

1 368 327,75

19-09-2015

20-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Misericórdia

FEDER

63 734,00

30-09-2015

29-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Amora

FEDER

207 000,00

03-12-2015

15-11-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FEDER

158 860,17

12-06-2015

22-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FEDER

345 407,67

06-03-2017

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

111 783,58

16-11-2016

17-10-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

681/698
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

71 020,00

05-06-2017

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

599 980,00

23-12-2015

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

União das freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires

FEDER

167 411,64

01-04-2016

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

188 996,67

28-04-2017

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

1 002 500,28

07-10-2016

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira

FEDER

465 650,23

03-10-2016

30-09-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

Loures

FEDER

137 134,57

05-07-2016

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

FEDER

270 233,94

21-09-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Camarate, Unhos e Apelação

FEDER

318 992,67

01-04-2016

28-02-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Moscavide e Portela

FEDER

102 457,93

04-09-2018

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

FEDER

984 887,10

30-07-2018

30-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

105 328,29

01-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

89 810,81

01-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

Alcabideche

FEDER

310 557,73

01-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril

FEDER

105 895,63

01-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

142 406,33

01-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

Alcabideche

FEDER

146 447,99

04-01-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Carcavelos e Parede

FEDER

66 278,73

01-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

108 577,51

01-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

115 449,36

01-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

165 001,25

01-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Carcavelos e Parede

FEDER

115 309,86

01-07-2016

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

Alcabideche

FEDER

316 520,87

24-05-2017

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

642 573,00

18-02-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Falagueira-Venda Nova

FEDER

130 199,83

26-03-2018

29-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

729 757,00

05-11-2018

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Falagueira-Venda Nova

FEDER

1 067 234,97

30-06-2016

26-09-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Algueirão-Mem Martins

FEDER

28 096,50

03-03-2014

31-07-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

37 567,59

01-07-2017

30-11-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Alhos Vedros

FEDER

759 778,25

03-02-2020

30-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

266 111,77

01-04-2019

31-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Santiago)

FEDER

225 772,23

01-04-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Santiago)

FEDER

612 751,01

24-09-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Arroios

FEDER

528 840,77

01-09-2020

30-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

FEDER

192 425,00

06-07-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

240 806,65

15-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

193 740,10

15-01-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

271 927,85

18-01-2018

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

FEDER

890 639,71

28-05-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

FEDER

199 162,52

05-12-2015

31-07-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Sacavém e Prior Velho
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

695 075,03

14-11-2016

30-11-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

União das freguesias de
Alhandra, São João dos
Montes e Calhandriz

FEDER

377 064,55

01-09-2021

30-09-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

União das freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires

FEDER

625 763,13

27-09-2018

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

0

FEDER

904 179,37

01-03-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Barreiro

União das freguesias de
Barreiro e Lavradio

FEDER

883 457,45

16-01-2019

27-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Ajuda

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

FEDER

608 674,84

01-05-2020

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

409 435,87

21-08-2019

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Palmela

FEDER

434 076,26

01-01-2018

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Alhos Vedros

FEDER

201 882,89

18-12-2018

31-01-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

Alhos Vedros

FEDER

123 565,24

07-12-2018

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

258 435,44

14-08-2019

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

750 000,00

23-07-2015

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

7 415,84

01-01-2017

30-06-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Rio de Mouro

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

Setúbal

Setúbal (São Sebastião)

FEDER

764 475,38

04-08-2016

15-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

186 842,57

01-12-2016

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

União das freguesias de
Setúbal (São Julião, Nossa
Senhora da Anunciada e
Santa Maria da Graça)

FEDER

239 391,83

04-08-2016

15-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

FEDER

108 436,99

01-10-2016

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Massamá e Monte Abraão

FEDER

766 634,68

30-04-2021

30-06-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

Porto Salvo

FEDER

158 945,14

01-06-2017

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Setúbal

0

FEDER

93 759,60

01-12-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Santiago)

FEDER

22 127,50

22-06-2017

10-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

Porto Salvo
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

19 541,20

31-10-2016

31-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

50 274,20

30-10-2016

31-08-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

32 500,00

29-09-2017

18-04-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Camarate, Unhos e Apelação

FEDER

5 830,00

30-03-2017

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Queluz e Belas

FEDER

20 140,00

04-01-2017

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Algueirão-Mem Martins

FEDER

89 334,19

16-03-2017

06-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

União das freguesias de
Poceirão e Marateca

FEDER

24 686,45

29-11-2016

16-01-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Queluz e Belas

FEDER

321 591,11

15-03-2017

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Queluz e Belas

FEDER

102 401,31

02-01-2017

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

São Domingos de Rana

FEDER

189 732,32

02-01-2017

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

Vila Franca de Xira

FEDER

850 000,00

17-08-2016

30-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Vila Franca de Xira

FEDER

446 088,00

11-02-2016

06-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

União das freguesias de
Vila Franca de Xira Póvoa de Santa Iria e Forte da
Casa

FEDER

237 923,50

03-05-2016

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Queluz e Belas

FEDER

961 970,90

26-10-2018

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Ajuda

FEDER

423 370,34

28-04-2017

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria

FEDER

300 000,00

29-11-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

Loures

FEDER

1 162 645,40

15-06-2017

28-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Marvila

FEDER

19 946,40

18-05-2017

04-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Massamá e Monte Abraão

FEDER

148 970,37

25-05-2017

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

500 000,00

01-11-2017

01-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

União das freguesias de
Caparica e Trafaria
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

85 463,29

02-06-2017

30-09-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0

FEDER

49 308,58

01-06-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Casal de Cambra

FEDER

74 590,91

02-11-2016

31-08-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

Alcabideche

FEDER

1 063 337,00

01-10-2017

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Loures

União das freguesias de
Camarate, Unhos e Apelação

FEDER

89 271,80

01-10-2016

30-11-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril

FEDER

173 237,08

06-09-2017

31-07-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

União das freguesias de
Carnaxide e Queijas

FEDER

79 158,34

03-05-2019

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Corroios

FEDER

380 557,78

26-06-2017

31-08-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

0

FEDER

50 194,38

01-08-2017

30-04-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Agualva e Mira-Sintra

FEDER

74 281,34

01-08-2018

30-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Beato

FEDER

33 162,10

01-01-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

43 552,08

09-08-2017

03-06-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

União das freguesias de
Poceirão e Marateca

FEDER

40 000,00

24-10-2017

31-03-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FEDER

61 728,99

29-12-2016

21-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Queluz e Belas

FEDER

126 122,35

31-05-2017

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Agualva e Mira-Sintra

FEDER

82 210,74

06-04-2016

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Rio de Mouro

FEDER

559 965,14

04-09-2017

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Queluz e Belas

FEDER

34 646,26

06-04-2016

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Agualva e Mira-Sintra

FEDER

65 585,00

05-07-2018

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Beato

FEDER

139 814,00

01-01-2018

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Amadora

Encosta do Sol

FEDER

166 094,35

01-06-2017

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Rio de Mouro

FEDER

110 579,61

01-01-2018

31-08-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Algueirão-Mem Martins
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

260 546,96

03-02-2016

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Casal de Cambra

FEDER

436 941,59

08-03-2018

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Alcochete

Alcochete

FEDER

58 923,47

03-10-2017

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Agualva e Mira-Sintra

FEDER

284 653,31

08-01-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

União das freguesias de
Poceirão e Marateca

FEDER

780 378,54

01-03-2018

27-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

União das freguesias de
Cascais e Estoril

FEDER

444 972,30

15-05-2017

05-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Beato

FEDER

248 633,50

14-07-2017

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Rio de Mouro

FEDER

81 706,65

01-05-2018

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

Casal de Cambra

FEDER

233 187,74

01-01-2018

31-03-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias de
Agualva e Mira-Sintra

FEDER

815 836,17

01-04-2019

31-03-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sesimbra

Sesimbra (Santiago)

FEDER

250 000,00

16-08-2017

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Pinhal Novo

FEDER

136 825,58

01-08-2018

30-06-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira

FEDER

148 704,14

01-10-2018

01-10-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Moita

União das freguesias de Baixa
da Banheira e Vale da
Amoreira
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

780 020,00

30-03-2021

30-05-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Oeiras

Barcarena

FEDER

370 817,03

12-11-2019

30-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

União das freguesias de
Pontinha e Famões

FEDER

39 367,87

01-07-2019

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

157 510,21

15-10-2018

18-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Amora

FEDER

165 110,94

31-10-2018

18-08-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

União das freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires

FEDER

610 476,41

31-10-2018

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Amora

FEDER

13 250,00

01-01-2019

30-09-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Sintra

União das freguesias do
Cacém e São Marcos

FEDER

721 042,17

01-12-2018

30-11-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

Alcabideche

FEDER

83 485,98

22-12-2017

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

0

FEDER

665 082,04

16-09-2019

31-08-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Avenidas Novas

FEDER

200 184,97

02-12-2019

02-06-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

Amora
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

482 937,90

30-11-2017

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Palmela

Pinhal Novo

FEDER

26 202,50

08-02-2021

31-05-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Seixal

União das freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires

FEDER

458 100,04

01-10-2021

31-12-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Odivelas

Odivelas

FEDER

265 000,00

01-04-2021

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Montijo

União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

FEDER

1 388 506,18

20-01-2020

30-04-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Mafra

Mafra

FEDER

433 777,77

01-01-2015

29-02-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

755 008,45

01-01-2016

28-02-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

98 180,31

01-01-2016

15-01-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

221 158,48

01-07-2015

31-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

108 752,67

01-01-2015

17-02-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Avenidas Novas

FEDER

133 224,07

01-01-2016

31-03-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Misericórdia
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

91 153,81

01-01-2016

31-12-2016

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

108 395,14

01-07-2016

30-06-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

São Vicente

FEDER

57 806,06

01-02-2016

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

707,52

02-01-2017

31-12-2017

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

2 238 808,00

02-01-2017

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

143 214,21

01-01-2017

28-02-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

211 780,54

01-01-2017

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Avenidas Novas

FEDER

579 234,20

01-01-2017

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

635 918,52

01-04-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Misericórdia

FEDER

147 920,24

01-01-2017

31-03-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Lumiar

FEDER

991,80

01-05-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Almada

0
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

8 444,57

01-11-2017

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Benfica

FEDER

15 477,55

28-02-2017

31-12-2018

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

8 724,60

02-01-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

97 020,61

01-01-2018

31-01-2019

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

São Vicente

FEDER

63 000,00

01-01-2018

31-12-2019

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

FEDER

1 116 204,01

01-01-2019

28-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

56 504,28

01-01-2019

15-02-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

97 500,00

01-01-2018

31-01-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

97 453,90

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

750 440,71

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

92 809,46

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

São Vicente
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

FEDER

385 039,87

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

347 154,00

01-01-2019

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

909 545,00

01-01-2020

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António

FEDER

71 929,71

01-01-2020

28-02-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

15 308,78

01-06-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Cascais

0

FEDER

53 500,00

19-06-2019

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

7 730,00

01-01-2020

31-12-2020

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Benfica

FEDER

82 680,00

01-01-2020

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

FEDER

5 000,00

01-01-2020

31-12-2021

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Avenidas Novas

FEDER

135 000,00

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

0

FEDER

40 000,00

01-01-2020

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Avenidas Novas
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FEEI | ESI
Fund

Fundo Total
Aprovado | Total
Approved Fund [€]

Data Início |
Start Date

Data Fim |
Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho |
Municipality

Freguesia | Parrish

0

0

0

FEDER

451 277,30

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

FEDER

170 085,47

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

0

0

FEDER

486 628,76

01-01-2021

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

41 792,00

01-01-2020

31-12-2023

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

52 046,00

01-01-2021

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana
de Lisboa

0

0

0

FEDER

1 652 465,00

01-01-2021

28-02-2022

Portugal

Área Metropolitana Área Metropolitana
de Lisboa
de Lisboa

Lisboa

Santo António
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