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EIXOS ESTRATÉGICOS
1 - Competitividade e Internacionalização das PME (FEDER)
2 – Ensino e Qualificação do Capital Humano (FSE/FEDER)

Domínios Temáticos
Competitividade e
Internacionalização

Capital Humano

3 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(FEDER)
4 – Acessibilidades para a Competitividade (FEDER)
5 – Emprego e Valorização dos Recursos Endógenos
(FSE/FEDER)
6 – Coesão Social e Inclusão (FSE/FEDER)

Emprego e Inclusão Social

7 – Eficiência energética e Mobilidade (FEDER)
8 – Ambiente e Sustentabilidade (FEDER)

Sustentabilidade e
Eficiência no Uso dos
Recursos

9 – Capacitação Institucional e Modernização
Administrativa (FEDER/FSE)
10 – Assistência Técnica (FEDER)

Programa Operacional Regional do Alentejo2014/2020

Eixo 1 - Competitividade e Internacionalização das PME

Objectivo Temático

3

Reforçar a
Competitividade
das PME

Áreas de Intervenção

Programas
Operacionais

Empreendedorismo qualificado e criativo (FEDER)

POR

Internacionalização das Micro e Pequenas Empresas
(FEDER)

POR

Qualificação das estratégias e recursos das PME (FEDER)
-Qualificação de Micro e Pequenas empresas

POR

-Inovação Produtiva – PME c/ investimento até 3 M€
Financiamento das PME via capital alheio (FEDER)

POR

Financiamento das PME via capital próprio (FEDER)

POR

FEDER: 403,7 M€

Programa Operacional Regional do Alentejo2014/2020
Eixo 2 - Ensino e Qualificação do Capital Humano
Objectivo Temático

Áreas de Intervenção
Redução do abandono escolar (FSE)
- Ensino vocacional básico e outras intervenções específicas
Igualdade no acesso ao ensino pré-escolar, básico e
secundário – medidas regionais especificas (FSE)
Apoios dirigidos a estudantes do ensino superior (FSE)

10

Investir no
Ensino, nas
Competências
e na
Aprendizagem
ao Longo da
Vida

-apoio á mobilidade de estudantes
Promoção de formações de nível superior (FSE)
- Cursos de curta duração (EREI)
Formação avançada (FSE)
- bolsas doutoramento e pós-doutoramento (EREI)
Qualificação de jovens (FSE)
-Cursos de especialização tecnológica
Qualidade do sistema de educação/formação
Infraestruturas de ensino pré-escolar, básico, secundário,
superior e de formação
FEDER: 31,9 M€

FSE: 89,5 M€ TOTAL: 121,4 M€

Programas
Operacionais
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR/POT
POR

Programa Operacional Regional do Alentejo2014/2020
Eixo 3 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

Objectivo Temático

1

Reforçar a
Investigação, o
Desenvolvimento
Tecnológico e a
Inovação

Áreas de Intervenção

Programas
Operacionais

Projetos de investigação científica e tecnológica alinhados
com a EREI (FEDER)

POR

Investimento em infraestruturas de I&D&I (FEDER)

POR/POT

Valorização económica do conhecimento científico e
tecnológico (FEDER)

POR/POT

Atividades de I&D empresarial (FEDER)
-Incentivos a micro e pequenas empresas
-Incentivos à inovação produtiva de grandes empresas com
investimento até 3 M€
Clusterização, redes e difusão de inovação em micro e
pequenas empresas (FEDER)
FEDER: 95,9 M€

POR

POR

Programa Operacional Regional do Alentejo2014/2020
Eixo 4 - Acessibilidades para a Competitividade

Objectivo Temático

7

Áreas de Intervenção

Eliminação de constrangimentos nas ligações dos
nóssecundários e terciários da rede de transportes à
Promover
rede principal, promovendo a ligação, articulação,
transportes
interoperabilidade e intermodalidade com as RTEsustentáveis e
Transportes, com vista à promoção da competitividade
eliminar os
estrangulamentos das atividades produtoras de bens e serviços
nas principais redes transacionáveis e a movimentação de pessoas e bens ao
de infraestruturas nível local e regional

FEDER: 32,8 M€

Programas
Operacionais

POR

Programa Operacional Regional do Alentejo2014/2020
Eixo 5 - Emprego e Valorização Económica de Recursos Endógenos
Objectivo Temático

Áreas de Intervenção

Programas
Operacionais

Inserção de recursos humanos de I&D&I nas empresas (FSE)

POR

Promoção da integração no mercado de trabalho (FSE)
-Estágios na AL e na AP desconcentrada

8

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

Mobilidade geográfica dos trabalhadores (FSE)
Formação para a inovação empresarial (FSE)
-Formação de gestores e activos em micro e peq empresas

POR
POR
POR

Criação de emprego por conta própria e apoio à criação de
empresas (inclui empresas sociais) (FSE)

POR

Microempreendedorismo (inclui empreendedorismo social)
(FEDER)

POR

Valorização dos recursos endógenos em territórios
específicos (FEDER)

POR

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (FEDER)

POR

FEDER: 178,6 M€ FSE: 58,3 M€ TOTAL: 236,9 M€

Programa Operacional Regional do Alentejo2014/2020
Eixo 6 - Coesão Social e Inclusão
Objectivo Temático

Áreas de Intervenção
Abordagens integradas especificas para a inclusão
ativa (FSE)
Inserção social de desempregados (FSE)
- Contratos de Emprego e Inserção

9

Promover a inclusão
social e combater a
pobreza e a
discriminação

Programas
Operacionais
POR
POR

Desenvolvimento socioeconómico de base local
(DLBC) (FSE/FEDER)

POR

Infraestruturas e equipamentos de cuidados de
saúde primários, hospitalares e continuados (FEDER)

POR

Infraestruturas e equipamentos sociais (FEDER)

POR

Regeneração socioeconómica e física de
comunidades e zonas desfavorecidas (FEDER)

POR

FEDER: 66,4 M€ FSE: 32,7 M€ TOTAL: 99,1 M€

Programa Operacional Regional do Alentejo2014/2020
Eixo 7 - Eficiência Energética e Mobilidade

Objectivo Temático

Áreas de Intervenção
Património cultural e natural (FEDER)

6

Preservar e
Proteger o
Ambiente e
Promover a
Eficiência dos
Recursos

Valorização da biodiversidade e dos ecossistemas (FEDER)

Programas
Operacionais
POR
POR/POT

Qualificação do espaço público e desenvolvimento
de experiências inovadoras e de ações piloto no âmbito do
desenvolvimento urbano sustentável (FEDER)

POR

Regeneração de instalações industriais abandonadas em
áreas urbanas inseridas em ações de reabilitação urbana
(FEDER)

POR

FEDER: 83,2 M€

Programa Operacional Regional do Alentejo2014/2020
Eixo 8 - Ambiente e Sustentabilidade

Objectivo Temático

4

Apoiar a Transição
para uma Economia
de Baixo Teor de
Carbono em todos os
Sectores

Áreas de Intervenção

Programas
Operacionais

Eficiência e diversificação energéticas nas empresas
(FEDER)

POR

Eficiência e diversificação energéticas nas
infraestruturas e na iluminação publica da AL (FEDER)

POR

Eficiência e diversificação energéticas na habitação
social (FEDER)

POR

Estratégias territoriais de baixa emissão de carbono
(inclui mobilidade urbana sustentável) (FEDER)

POR/POT

FEDER: 103 M€

Programa Operacional Regional do Alentejo2014/2020
Eixo 9 - Capacitação Institucional e Modernização Administrativa
Objectivo Temático

2

11

Áreas de Intervenção

Programas
Operacionais

Melhorar o acesso às
TIC , bem como a sua
utilização e qualidade

Capacitação e modernização dos serviços da
Administração Pública desconcentrada e da AL
(FEDER)

POR/POT

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

Formação para a reorganização e modernização da
Administração Pública desconcentrada e da AL (FSE)

POR/POT

Capacitação dos parceiros sociais e estabelecimento
de pactos sectoriais e territoriais (FSE)

POR

FEDER: 7 M€ FSE: 4,2 M€ TOTAL: 11,2 M€

Programa Operacional Regional do Alentejo2014/2020

Eixo 10 – Assistência Técnica

FEDER: 27,7 M€

Programa Operacional Regional do Alentejo - 2014/2020
FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO PREVISTO
EIXOS

TOTAL (103€)

FEDER (103€)

FSE

(103€)

1

Competitividade e Internacionalização das PME

403,7

403,7

0

2

Ensino e Qualificação do Capital Humano

121,3

31,9

89,5

3

Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

95,9

95,9

0

4

Acessibilidades para a Competitividade

32,8

32,8

0

5

Emprego e Valorização Económica dos Recursos Endógenos

236,9

178,6

58,3

6

Coesão Social e Inclusão

99,1

66,3

32,7

7

Eficiência Energética e Mobilidade

103

103

0

8

Ambiente e Sustentabilidade

83,2

83,2

0

9

Capacitação Institucional e Modernização Administrativa

11,3

7,1

4,2

10

Assistência Técnica

27,7

27,7

0

1.214,9

1.030,2

184,7

TOTAL do PO Regional

Domínio
Competitividade
Internacionalização

e

Objetivo temático
1. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
FEDER
Prioridades de investimento
1.1. Reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e inovação (I&I) e da
capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I e a promoção de centros de
competência, nomeadamente os de interesse europeu;
Área de intervenção
01.Projetos de investigação científica e tecnológica
Objectivo Específico
•Aumentar a produção científica de qualidade reconhecida internacionalmente, orientada
para a especialização inteligente e visando estimular uma economia de base tecnológica e de
alto valor acrescentado, privilegiando a excelência, a cooperação e a internacionalização
Exemplos:
Programas de Ciência e Tecnologia de interesse estratégico, incluindo projetos de I&D alinhados
com os domínios e prioridades da especialização inteligente (incluindo projetos
multidisciplinares e co-promoção com empresas), tendo por base o escrutínio com base na
excelência e em resultados potenciais em termos de inovação;
Reforço da capacidade de diversificação das fontes de financiamento e apoio à participação em
programas europeus de I&D, incluindo capacitação, administrativa e técnico-científica, à
preparação de projetos, participação e divulgação e disseminação de resultados de I&D..

Área de intervenção
04.Investimento em infraestruturas de I&D&I
Objectivo Específico
2. Reforçar a inserção das infraestruturas de investigação nas redes
internacionais de I&D, no quadro da estruturação, reorganização e aumento
da eficácia e eficiência da rede nacional de infraestruturas de investigação
Exemplos.
Consolidação e promoção de centros de competência de investigação científica
de interesse estratégico em resultado do Roteiro Nacional de Infraestruturas de
Interesse Estratégico, incluindo:
• a sua reorganização e consolidação com vista à melhoria de indicadores
rentabilidade e competitividade;
• o apoio a atividades de interação e transferência de conhecimento, inserção em
redes internacionais e nacionais de excelência científica e tecnológica.

Área de intervenção
09.Valorização económica do conhecimento científico e tecnológico
Objectivo Específico
3. Reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o
setor empresarial, promovendo uma maior eficácia no sistema nacional de I&I e a
criação de valor
Exemplo:
Apoio a atividades de disseminação e difusão de novos conhecimentos e tecnologias
gerados no âmbito da I&D, nomeadamente através de projetos estruturantes que
envolvam entidades de transferência de tecnologia e saber;
Apoio a ações de capacitação, dinamização e consolidação das infraestruturas I&I
(centros tecnológicos, centros de transferência de tecnologia e institutos de novas
tecnologias, entre outras), enquanto unidades de interface na valorização económica
do conhecimento, tais como benchmarking ou projetos de demonstração;
Apoio a outras ações de valorização económica dos resultados da investigação,
nomeadamente: patenteamento e o licenciamento de propriedade industrial;
“projetos semente” promovidos por investigadores e/ou equipas de investigação, para
que possam transformar ideias inovadoras em iniciativas empresariais (incluindo
desenvolvimento e validação de protótipos, provas de conceito pré-comerciais e/ou
processos para mercados/sectores de aplicação).

1.2. Promoção do investimento das empresas em inovação e investigação, o desenvolvimento de
ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D e o setor do ensino superior, em especial a
promoção do desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social, ecoinovação e aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em redes,
clusters e inovação aberta através de especialização inteligente, apoio à investigação tecnológica
aplicada, linhas piloto, ações de validação precoce de produtos, capacidades avançadas de
produção e primeira produção em especial no que toca às tecnologias facilitadoras essenciais
e à difusão de tecnologias de interesse geral
Área de intervenção
05.Atividades de I&D empresarial
Objectivo Específico
4. Aumentar o investimento empresarial em I&I, reforçando a ligação entre as empresas e as
entidades do sistema nacional de I&I e promovendo o aumento das atividades económicas
intensivas em conhecimento e a criação de valor baseada na inovação.
Exemplos:
Apoio a projetos de I&D por parte de empresas (incluindo com envolvimento de entidades do
sistema nacional de I&I), nomeadamente de investigação industrial e desenvolvimento préconcorrencial;
Apoio à criação e dinamização de núcleos de I&I nas empresas;
Apoio à participação das empresas em programas europeus de I&D;
Apoio a atividades de demonstração e valorização económica dos resultados da I&D empresarial
e/ou em contexto empresarial (divulgação de resultados e boas práticas em termos de I&I
empresarial, propriedade industrial, ações de validação pré-comercial de novos produtos ou
processos, etc.).

Obrigado pela atenção!
O Vogal Executivo do
INALENTEJO
António Costa da Silva

