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1. Acordo de Parceria 2014 - 2020 



Estrutura as intervenções, os investimentos e as prioridades de 
financiamento fundamentais para promover, em Portugal, o 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo no período 2014-2020. 

Recuperação de uma trajetória de crescimento e de emprego 

VISÃO 

O principal défice do País está relacionado com a Competitividade: 
o primeiro objetivo é a dinamização de uma economia aberta ao 

exterior, capaz de gerar riqueza de maneira sustentada. 

Acordo de Parceria 2014-2020 



A intervenção dos fundos subordinada a uma lógica de intervenção 
organizada em torno de domínios temáticos ( e duas dimensões de 

natureza transversal) 
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Acordo de Parceria 2014-2020 



Políticas a Prosseguir 

 Estímulo à produção de bens e serviços transacionáveis; 

 Incremento das exportações; 

 Transferência de resultados do sistema científico para o tecido produtivo; 

 Cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos; 

 Redução dos níveis de abandono escolar precoce; 

 Integração das pessoas em risco de pobreza e combate à exclusão social; 

 Promoção do desenvolvimento sustentável, numa ótica de eficiência no 
uso dos recursos; 

 Reforço da coesão territorial, particularmente nas cidades e em zonas de 
baixa densidade; 

 Racionalização, modernização e capacitação da Administração Pública. 





 3. Portugal 2020 - A Estrutura dos Programas Operacionais 

Fonte: https://www.portugal2020.pt/Portal2020 

 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020


Portugal 2020 - Programas Operacionais e Dotações 



Fonte: https://www.portugal2020.pt/Portal2020 

 

Norte 2020 
3.379 M€ 

2.796 M€ FEDER 
583 M€ FSE 

Portugal 2020 - Programas Operacionais e Dotações 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
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2. NORTE 2020 - Programa 
Operacional Regional 
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Norte 2020 – Estratégia de Desenvolvimento Regional  

Visão 

“A Região do Norte será, em 2020, capaz de gerar um nível de produção de bens e 
serviços transacionáveis que permita recuperar a trajetória de convergência a nível 

Europeu, assegurando, de forma sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego 
da sua população e promovendo, por essa via, a coesão económica, social e territorial” 

Intensificação 
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Objetivos 
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Objetivos 
Transversais 

Acréscimo de qualificações de todos os segmentos da população 

Melhoria da eficácia e da eficiência do modelo de governação 

Estratégia da Região do Norte de Especialização Inteligente 



Objetivos Temáticos da UE 2014-2020 
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 OT1. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação √ 

OT2. Melhorar o acesso às TIC √ 

OT3. Reforçar a competitividade das PME √ 
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OT4. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os 
setores 

√ √ 

OT5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos √ √ 

OT6. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos  √ √ 

OT7. Promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas 
principais redes de infraestruturas 

√ √ 
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OT8. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade 
dos trabalhadores  

√ √ 

OT9. Promover a inclusão social e combater a pobreza √ √ 

OT10. Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição 
de competências e a aprendizagem ao longo da vida  

√ √ 

OT11. Reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e a eficiência da administração pública  

√ 
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Objetivos Temáticos da UE 2014-2020 – EUROPA 2020 

* Os 11 Objetivos Temáticos foram definidos ao nível europeu para os Programas Operacionais do período 2014-2020 (Artigo 9º do Regulamento  UE 
1303/2013) 

Objetivo Temático (OT)* PO Norte 

OT1. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação X 

OT2. Melhorar o acesso às TIC  X 

OT3. Reforçar a competitividade das PME X 

OT4. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores  X 

OT5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão dos riscos  O 

OT6. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos  X 

OT7. Promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas principais 
infraestruturas das redes  

O 

OT8. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos 
trabalhadores  

X 

OT9. Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação  X 

OT10. Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de 
competências e a aprendizagem ao longo da vida  

X 

OT11. Reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e a 
eficiência da administração pública  

X 
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Estruturação do PO Norte em Eixos Prioritários 

* A designação dos eixos prioritários não se encontra ainda estabilizada. Os eixos prioritários foram estruturados 
segundo um conjunto de 11 Objetivos Temáticos definidos ao nível europeu para os Programas Operacionais do 
período 2014-2020 (Artigo 9º do Regulamento de Disposições Comuns). 

Eixo Prioritário (EP)  Fundo 
Objetivo Temático (OT) 
da UE correspondente 

EP1. Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação FEDER OT1 

EP2. Competitividade das Pequenas e Médias Empresas  FEDER OT3 

EP3. Economia de Baixo Teor de Carbono  FEDER OT4 

EP4. Qualidade Ambiental  FEDER OT6 

EP5. Sistema Urbano FEDER OT4, OT6 e OT9 

EP6. Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores  FSE e FEDER OT8 

EP7. Inclusão Social e Pobreza  FSE e FEDER OT9 

EP8. Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida  FSE e FEDER OT10 

EP9. Capacitação Institucional e TIC FSE e FEDER OT2 e OT11 

EP10. Assistência técnica FEDER - 
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Dotações financeiras do Programa Operacional (M€) 

* A designação dos eixos prioritários não se encontra ainda estabilizada. As dotações apresentadas são provisórias.  

3.379
M€ 

FEDER 
83% 

FSE 
17% 

Eixo Prioritário (EP)* FEDER (M€)* FSE (M€)* Total do EP (M€)* 

EP1. Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 403 403 

EP2. Competitividade das Pequenas e Médias Empresas  1.262 1.262 

EP3. Economia de Baixo Teor de Carbono  159 159 

EP4. Qualidade Ambiental  161 161 

EP5. Sistema Urbano 385 385 

EP6. Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores  58 138 195 

EP7. Inclusão Social e Pobreza  80 138 218 

EP8. Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida  173  263 436 

EP9. Capacitação Institucional e TIC 32 44 76 

EP10. Assistência técnica 84 84 

TOTAL do Programa Operacional 2.796 583 3.379 



3. Dotação do PO em Eixos Prioritários 

3.379 M€ 

FEDER 
83% 

FSE  
17% 

11,90% 

37,40% 

4,70% 

4,80% 

11,40% 

5,80% 

6,40% 

12,90% 

2,30% 2,50% 

Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação - 402.800.510€ (FEDER) 

Competitividade das Pequenas e Médias 
Empresas - 1.262.318.221€ (FEDER) 

Economia de Baixo Teor de Carbono - 
158.521.762€ (FEDER) 

Qualidade Ambiental - 161.286.915€ (FEDER) 

Sistema Urbano - 384.754.583€ (FEDER) 

Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores - 
57.529.474€ (FEDER) l 137.787.630€ (FSE) 

Inclusão Social e Pobreza - 79.861.737€ (FEDER) l 
137.964.542€ (FSE) 

Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida - 
172.748.474€ (FEDER) l 263.076.411€ (FSE) 

Capacitação Institucional e TIC - 32.247.872€ 
(FEDER) l 44.137.600€ (FSE) 

Assistência Técnica - 83.735.000€ (FEDER) 
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3. NORTE 2020 – A Estratégia de 
Especialização Inteligente na Região do 

Norte 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

• A competitividade das regiões deve fundar-se nas respetivas características e 

ativos existentes no seu território, concentrando recursos nos 

domínios/atividades económicas em que exista ou possa reunir-se massa crítica 

relevante;  

• As regiões têm de reavaliar o seu posicionamento competitivo em função do 

mercado global e da sua capacidade de afirmação internacional, tendo 

subjacente o princípio de que “it is not possible to excel in everything”.  

Está-se em presença de um paradigma de desenvolvimento baseado 

em regiões e na sua capacidade de se afirmarem, diferenciando-se, 

no mercado internacional.  

Principais Conceitos 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

Principais Conceitos 

• Escolhas e massa crítica: identificando um conjunto limitado e concreto de 
prioridades que deverão concentrar a maioria dos recursos financeiros; 
 

• Variedade relacionada: explorando sinergias intersectoriais, combinando bases 
cognitivas e produtivas, combinando visões verticais e horizontais; 
 

• Construção de vantagens competitivas: aproveitando as capacidades de C&T e 
da economia regional e promovendo processos de articulação, desenvolvendo 
um mercado tecnológico; 
 

• Conetividade e clusters: promovendo a conetividade interna e internacional e a 
variedade relacionada de atividades económicas; 
 

• Hélice quádrupla: adotando uma perspetiva da inovação colaborativa 
envolvendo empresas, universidades, instituições e utilizadores. 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

Domínios Prioritários 



ESTRATÉGIA REGIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

24 

Domínios Prioritários: Tecnologias de Largo espectro 

24 

Desenvolvimento de fileiras 
associadas às Tecnologias de 
Largo Espectro (Key Enabling 
Technologies), nomeadamente os 
Sistemas de Produção Avançados 
(Advanced Manufacturing 
Systems), Nanotecnologias, 
Materiais e TICE, conjugando a 
existência de capacidades e 
infraestruturas cientificas e 
tecnológicas, e de setores 
utilizadores relevantes, através do 
reforço do tecido empresarial 
existente (no caso das tecnologias 
de produção e das TICE) ou da 
criação de novas empresas 
(sobretudo na área da 
nanotecnologia e da produção de 
novos materiais). 

RACIONAL 

SISTEMAS AVANÇADOS DE PRODUÇÃO 



4. OT4 - Apoiar a transição para uma 
Economia de Baixo Carbono 

 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

Prioridades Investimento 
Financiamento Milhões Euros 

Norte 
2020 

POSEUR 
Norte 
2020 

POSEUR 

(4a). Promoção da produção e distribuição de fontes de 
energia renováveis 

√ 135 

(4b). Promoção da eficiência energética e da utilização das 
energias renováveis nas empresas 

√ 24 

(4c). Apoio à utilização da eficiência energética e das 
energias renováveis nas infraestruturas públicas 
(administração local e habitação social no  POR e 
administração central e habitação particular no POSEUR) 

√ √ 75 200 

√ √ 32 200 

(4d). Desenvolvimento e aplicação de sistemas de 
distribuição inteligentes a níveis de baixa e média tensão 

√ 120 

(4e). Promoção de estratégias de baixa emissão de 
carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente, 
as zonas urbanas (inclui mobilidade urbana sustentável) 

√ √ 237 102 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

Tipologias de Operações 

1. Auditorias, diagnósticos e outros estudos energéticos necessários à implementação do investimento, desde que 
não sejam obrigatórios por lei, bem como a avaliação “ex-post” independente. 

2. Intervenções nos processos produtivos das empresas que se encontrem previstas na auditoria energética e que 
demonstrem os respetivos ganhos financeiros líquidos (como a otimização e instalação de tecnologias e sistemas 
energeticamente eficientes ao nível de sistemas de suporte aos processos produtivos, entre os quais se salientam 
as centrais de ar comprimido, geradores de vapor, caldeiras, instalações frigoríficas), intervenções ao nível da 
iluminação eficiente, janela eficiente, isolamento térmico e apoio à implementação de sistemas de gestão 
energética. 

3. Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nas empresas para autoconsumo, desde que façam 
parte de soluções integradas que visem a eficiência energética nas quais se inclui: (i) a instalação de painéis 
solares térmicos para produção de água quente sanitária e (ii) a instalação de sistemas de produção de energia 
para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável. 

4. No caso de empresas de transportes de mercadorias, poderão ser apoiadas as renovações ou conversões de 
frotas de veículos de transporte e mercadorias para utilização de energias menos poluentes. 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

EP3/PI1. (4b). Promoção da eficiência energética e da utilização das energias renováveis nas empresas 

Grupos-alvo:  Empresas 

Beneficiários: 

a) Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

b) Empresas; 

c) Empresas de Serviços Energéticos, enquanto veículos promotores da eficiência energética em 
todos os setores, desde que não realizem a auditoria subjacente ao procedimento para a 
celebração do contrato de gestão de eficiência energética; 

d) As entidades gestoras de instrumentos financeiros para a promoção de eficiência energética nas 
empresas, tendo como destinatários finais das operações todos os referidos nas alíneas 
anteriores. 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

EP3/PI2. (4c) Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das 
energias renováveis nas infraestruturas públicas (nos edifícios públicos e no setor da habitação) 

Tipologias de Operações nas Infraestruturas públicas da Administração Pública Local 

1. Auditorias, diagnósticos e outros estudos energéticos necessários à implementação do investimento, desde que 
não sejam obrigatórios por lei, bem como a avaliação “ex-post” independente. 

2. Intervenções ao nível do aumento da eficiência energética dos edifícios e equipamentos públicos da 
administração local, nos quais se inclui apoios aos sistemas de iluminação eficiente, aquecimento, ventilação, 
janela eficiente, isolamento térmico e apoio à implementação de sistemas de gestão energética. 

3. Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nos edifícios e equipamentos da administração local 
para autoconsumo, desde que façam parte de soluções integradas que visem a eficiência energética nas quais se 
inclui: (i) a instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária e (ii) a instalação de 
sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável. 

4. Criação de redes urbanas de energia térmica dirigidas ao abastecimento de clusters de edifícios públicos 
maiores consumidores de calor e de frio. 

5. Intervenções nos sistemas de iluminação pública, sistemas semafóricos e sistemas de iluminação decorativa, 
através da instalação de sistemas e tecnologias mais eficientes. 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

EP3/PI2. (4c) Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das 
energias renováveis nas infraestruturas públicas (nos edifícios públicos e no setor da habitação) 

Tipologias de Operações no setor da Habitação Social 

1. Auditorias, diagnósticos e outros estudos energéticos necessários à implementação do investimento, desde que 
não sejam obrigatórios por lei, bem como a avaliação “ex-post” independente. 

2. Intervenções ao nível do aumento da eficiência energética em edifícios de habitação social em regime de renda 
apoiada e cuja propriedade seja pública previstas na auditoria energética e que demonstrem os respetivos ganhos 
financeiros, nos quais se inclui apoios aos sistemas de iluminação eficiente, aquecimento, ventilação, janela 
eficiente, isolamento térmico e apoio à implementação de sistemas de gestão energética. 

3. Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis na habitação social para autoconsumo, desde que 
façam parte de soluções integradas que visem a eficiência energética nas quais se inclui: (i) a instalação de painéis 
solares térmicos para produção de água quente sanitária e (ii) a instalação de sistemas de produção de energia 
para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável. 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

EP3/PI2. (4c) Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das 
energias renováveis nas infraestruturas públicas (nos edifícios públicos e no setor da habitação) 

Grupos-alvo:  Serviços da administração pública local e população residente em edifícios de 
habitação social de propriedade pública 

Beneficiários: 

a) As Entidades da Administração Pública; 

b) Os serviços da administração pública local; 

c) As entidades públicas gestoras ou proprietárias de habitação social de propriedade pública; 

d)  As entidades gestoras de instrumentos financeiros para a promoção de eficiência energética na 
Administração Pública, envolvendo a realização de parcerias entre agentes públicos e privados. 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

EP3/PI3. e EP5/PI1. (4e) Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável 

Tipologias de Operações/ações previstas no âmbito dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável 

1. Incremento dos modos suaves, através da construção de ciclovias ou vias pedonais. 

2. Melhoria das soluções de bilhética integrada. 

3. Melhoria da rede de interfaces de transportes urbanos públicos coletivos, tendo em atenção a qualidade do 
serviço prestado, as acessibilidades aos peões/bicicletas, a organização funcional e a inserção urbana no território. 

4. Estruturação de corredores urbanos de procura elevada,  priorizando o acesso à infraestrutura por parte dos 
transportes públicos e dos modos suaves, criando nomeadamente corredores específicos “em sítio próprio”. 

5. Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real. 

6. Desenvolvimento e aquisição de equipamento para sistemas de gestão e informação para soluções inovadoras e 
experimentais de transporte, adequadas à articulação entre territórios urbanos e territórios de baixa densidade 
populacional, incluindo para as soluções flexíveis de transporte com utilização de formas de energia menos 
poluentes. 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

Grupos-alvo:  Entidades públicas ou privadas e utilizadores do serviços de transporte público coletivo 
de passageiros 

Beneficiários: 

a) As Entidades públicas; 

b) As Empresas e concessionárias de transportes públicos de passageiros; 

c) Outras pessoas coletivas de direito público e privado desde que envolvam a realização de 
parcerias entre agentes públicos e privados. 

EP3/PI3. e EP5/PI1. (4e) Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

EP1. (4a) Fomento da produção e distribuição de energia proveniente de fontes renováveis 

Tipologias de Operações previstas no âmbito da produção de energias renováveis 

1. Projetos-piloto de produção de energia a partir de fontes renováveis referentes ao desenvolvimento e teste de 
novas tecnologias e respetiva integração na rede. 

2. Projetos de produção de energia a partir de fontes renováveis, com tecnologias testadas e que não estejam 
ainda suficientemente disseminadas no território nacional e respetiva integração na rede. 

3. Projetos-piloto de armazenamento de energia, nomeadamente de origem renovável. 

4. Prospeção, identificação e estudo das condições necessárias ao desenvolvimento de novas tecnologias de 
produção de energia a partir de fontes renováveis e de novas tecnologias de armazenagem de energia, tais como a 
identificação das áreas marítimas adequadas à implementação de novas tecnologias offshore. 

5. Na RAM prevê-se ainda a realização de investimentos para o aproveitamento da energia hídrica, em concreto a 
construção da barragem da Calheta e a realização dos projetos de execução das diversas componentes do 
investimento de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta. 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

EP1. (4c) Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias 
renováveis nas infraestruturas públicas (nos edifícios públicos e no setor da habitação) 

Tipologias de Operações nas Infraestruturas públicas da Administração Pública Central 

1. Auditorias, diagnósticos e outros estudos energéticos necessários à realização dos investimentos e à 
implementação de Plano de Ação de eficiência energética, bem como a avaliação “ex-post” independente. 

2. Intervenções ao nível do aumento da eficiência energética dos edifícios e equipamentos públicos da 
administração central, nos quais se inclui apoios aos sistemas de iluminação eficiente, aquecimento, ventilação, 
janela eficiente, isolamento térmico e apoio à implementação de sistemas de gestão energética. 

3. Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nos edifícios e equipamentos da administração 
central para autoconsumo, desde que façam parte de soluções integradas que visem a eficiência energética nas 
quais se inclui: (i) a instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária e (ii) a 
instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável. 

4. Campanhas de sensibilização e de promoção da eficiência energética dirigidas à Administração Pública 
(promovidas pela ADENE). 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

EP1. (4c) Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias 
renováveis nas infraestruturas públicas (nos edifícios públicos e no setor da habitação) 

Tipologias de Operações no setor da Habitação Particular 

1. Auditorias, diagnósticos e outros estudos energéticos necessários à implementação do investimento, desde que 
não sejam obrigatórios por lei, bem como a avaliação “ex-post” independente. 

2. Intervenções ao nível do aumento da eficiência energética em edifícios de habitação particular previstas na 
auditoria energética e que demonstrem os respetivos ganhos financeiros, nos quais se inclui apoios aos sistemas 
de iluminação eficiente, aquecimento, ventilação, janela eficiente, isolamento térmico e apoio à implementação 
de sistemas de gestão energética. 

3. Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis na habitação particular para autoconsumo, desde 
que façam parte de soluções integradas que visem a eficiência energética nas quais se inclui: (i) a instalação de 
painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária e (ii) a instalação de sistemas de produção de 
energia para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável. 

4. Campanhas de sensibilização e de promoção da eficiência energética na habitação particular (promovidas pela 
ADENE). 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

EP1 (4d) Desenvolvimento e implantação de sistemas de distribuição inteligente que operem a 
níveis de baixa e média tensão 

Tipologias de Operações  de sistemas de distribuição inteligente (Diretivas 2006/32/CE e 2009/72/CE) 

1. Realização de estudos para a preparação e avaliação dos projetos-piloto de sistemas de distribuição 
inteligentes. 

2. Instalação de sistemas e contadores inteligentes. 

3. Desenvolvimento e instalação de sistemas de gestão de informação proveniente de contadores de inteligentes. 

4. Instalação de concentradores e sistemas de comunicação, assim como rede conexa. 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

EP1 (4e) Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável 

Tipologias de Operações de Apoio à implementação de medidas de eficiência energética e à racionalização 

dos consumos nos transportes urbanos públicos coletivos de passageiros 

1. Intervenções com o objetivo de promover a utilização de gás natural comprimido (GNC) e gás natural liquefeito 

(GNL), nomeadamente através de postos de enchimento de gás natural, aquisição ou conversão de veículos para 

gás natural. 

2. Intervenções com o objetivo de apoiar sistemas de transportes com baixas emissões de carbono, de entre os 

quais se inclui a promoção do transporte público de passageiros, de sistemas de gestão de frotas e da 

ecocondução, nomeadamente campanhas de sensibilização de utilização de pneus energeticamente eficientes, 

sensibilização para a mobilidade ecológica e a adoção de boas práticas, utilização de transportes e soluções de 

mobilidade energeticamente mais eficientes, campanhas de incentivo à utilização de transporte ferroviário de 

passageiros e de outros transportes públicos de passageiros, apoio ao investimento em equipamentos de 

enchimento de pneus a nitrogénio destinado em exclusivo para o transporte público coletivo de passageiros. 



OT4 - Apoiar a transição para uma Economia de Baixo Carbono 

EP1. (4e) Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável 

Tipologias de Operações de Apoio à promoção da utilização de transportes ecológicos e da mobilidade 

sustentável 

1. Atualização tecnológica dos postos de carregamento elétricos públicos através da adaptação de pontos de 

carregamento públicos para fichas normalizadas e comuns a toda a EU. 

2. Alargamento da rede de pontos de carregamento públicos em espaços de acesso público. 

3. Promoção da utilização de transportes ecológicos e da mobilidade sustentável, com o objetivo de apoiar 

sistemas de transportes com baixas emissões de carbono, de entre os quais se inclui a promoção nacional da 

mobilidade elétrica. 



Notas conclusivas 

1. Esta apresentação não dispensa a consulta da versão aprovada do PO Regional do 
Norte, disponível em http://www.norte2020.pt/ e em https://www.portugal2020.pt .  

2. Para além do efeito transversal de todas as operações do PO Regional Norte 2020, só 
as PI (4b), (4c) e (4e) contribuem com mais de 368 M€ FEDER para os objetivos de uma 
economia de baixo carbono na Região do Norte. O POSEUR contribui ao nível do País 
com um financiamento comunitário de 757 M€ Fundo de Coesão. 

3. A eficiência energética, a descarbonização e a utilização de fontes renováveis de 
energia são prioridades regionais, alinhadas com prioridades nacionais e europeias. 
A conceção de uma candidatura - a sua estrutura, forma e texto - deve ser objeto de 
uma abordagem muito própria. Uma determinada linguagem europeia deve estar 
presente e apenas poderá ser alcançada tendo presente os resultados esperados e as 
prioridades políticas definidas na Estratégia Europa 2020. 

4. Sinergias entre diferentes programas de financiamento podem e devem ser 
potenciadas: o NORTE 2020, o POSEUR, o Horizonte 2020, o Fundo de Eficiência 
Energética (FEE), o Fundo Europeu para a Eficiência Energética, o Mecanismo Interligar 
a Europa (CEF), o NER 300, o LIFE 2014-2020, o Interreg 2014-2020 surgem como 
oportunidades que a Região do Norte pode e deve aproveitar em prol de “Uma Europa 
eficiente em termos de recursos”. 
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