Comissã
ão Ministeria
al de Coorde
enação
dos Programas
P
O
Operacionais Regionais
s do Contineente

Altteração aos
s regulamen
ntos específficos relativo
os a tipologias de invesstimento suscetíveis de
e
fin
nanciamento
o pelos Prog
gramas Ope
eracionais Regionais
R
do
o Continente
e
D
Deliberação
aprovada p
por consulta
a escrita em 30 de Janeiiro de 2012
A Co
omissão Min
nisterial de Coordenação
C
o do QREN
N promoveu a realizaçãoo de uma reprogramaç
r
ção,
justificada por critérios técnicos e que vai constitu
uir uma resposta do Q
QREN no se
eu todo a uma
u
conju
untura de crisse económic
ca e financeirra, perante a qual se ace
entua a relevvância do poder de estím
mulo
ao in
nvestimento e à atividade económiica ainda que se manttenha a suaa natureza de instrume
ento
estruttural.
O aumento do níível de partic
cipação dos fundos com
munitários na
a realização dos program
mas, o aume
ento
dos rrecursos fina
anceiros pre
evistos para apoio ao in
nvestimento das empressas e para a formação e a
simpllificação da estrutura dos
d
program
mas operacionais foram
m as princippais linhas de intervençção
nvolvidas ne
desen
esta reprogra
amação do Q
QREN.
As allterações de
e elegibilidades de diverssas tipologia
as de investimento entree programas operacionaiis e
mesm
mo

entre

f
fundos

justtificam

a

necessidade
e

de

adoç
ção

de

dissposições regulamenta
ares

comp
plementares que importa
a promover para assegurar na melhor oportun idade a con
ncretização dos
d
objetiivos pretendidos com a reprogramaç
r
ção.
Neste
e contexto, tendo em
m conta a proposta apresentada
a pelo Insstituto Finan
nceiro para
a o
Dese
envolvimento
o Regional, IP
P, e a consu
ulta realizada
a às Autorida
ades de Gesstão, a presente deliberaçção
da Co
omissão Min
nisterial de Coordenação dos Program
mas Operacionais Regioonais do Continente proce
ede
à alte
eração de um
m conjunto de
e regulamen
ntos específic
cos, para con
nsagrar as m
modificações decorrentess da
referida reprogram
mação.
Assim
m, ao abrigo
o do n.º 5 do
d artigo 30
0.º do Decre
eto-lei n.º 31
12/2007, de 17 de Sete
embro, com as
altera
ações introd
duzidas pelo
o Decreto-le
ei n.º 74/2008, de 22 de Abril, a Comissão Ministerial de
Coord
denação doss Programas
s Operaciona
ais Regionais
s do Continente delibera aprovar o se
eguinte:
1.

A presente deliberação
d
in
ntroduz alterrações nos seguintes
s
reg
gulamentos eespecíficos:
a) Prom
moção da Culltura Científicca e Tecnoló
ógica e Difusão do Conheecimento;
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b) Sistema de Apoio
o a Áreas de Acolhimento
o Empresaria
al e Logísticaa;
o a Parques de Ciência e Tecnologia
a e Incubadooras de Emp
presas de Ba
ase
c) Sistema de Apoio
Tecnológica;
gia;
d) Energ
e) Econ
nomia Digital e Sociedade
e do Conhec
cimento (EDS
SC);
f)

Sistema de Apoio
o a Entidadess do Sistema
a Científico e Tecnológicoo Nacional;

es de Valoriza
ação do Lito ral;
g) Açõe
h) Açõe
es de Valoriza
ação e Qualiificação Amb
biental;
i)

Gestã
ão Ativa de Espaços
E
Pro
otegidos e Classificados;

j)

Otimiização da Ge
estão de Ressíduos;

k) Preve
enção e Ges
stão de Risco
os Naturais e Tecnológicos – Ações IImateriais;
l)

Preve
enção e Ges
stão de Risco
os Naturais e Tecnológicos – Ações M
Materiais;

m) Reab
bilitação de Locais
L
Conta
aminados e Zonas
Z
Extrativas;
n) Requ
ualificação da
a Rede Esco
olar do Ensino Básico e de
d Educaçãoo Pré-Escolarr;
o) Saúd
de;
p) Saúd
de-Lisboa;
q) Patrim
mónio Culturral;
r)

Ciclo Urbano da Água
Á
“Verten
nte em Baixa
a – Modelo Não
N Verticalizzado”;

pamentos pa
ara a Coesão
o Local;
s) Equip
t)

Rede
e de Equipam
mentos Cultu
urais;

u) Reab
bilitação Urba
ana;
v) Mobilidade Territo
orial;
es Inovadoras
s para o Dessenvolvimentto Urbano;
w) Açõe
x) Infrae
estruturas e Equipamento
os Desportiv
vos;
y) Prom
moção e Capa
acitação Insttitucional;
z) Assisstência Técnica dos Prog
gramas Operracionais Reg
gionais.
2.

A
As alteraçõe
es aos regulamentos esspecíficos refferidas no número anterrior são as constantes dos
d
a
anexos à pre
esente delibe
eração, da qu
ual fazem pa
arte integrante.
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3.

A presente deliberação
o entra em vigor no dia
d seguinte ao da suaa aprovação
o, devendo as
A
Autoridades de Gestão dos Progra
amas Opera
acionais Reg
gionais do C
Continente proceder
p
à sua
s
d
divulgação.

O Ministro Coordenador
C
da Comissã o Ministerial de Coordenação dos Prrogramas Op
peracionais
R
Regionais do Continente,

António Joaquim Almeida
Henriques

Assinado de forma digital por António Joaquim Almeida Henriques
DN: c=PT, o=Ministério da Economia e do Emprego, ou=Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, cn=António Joaquim
Almeida Henriques
Dados: 2012.02.13 13:42:23 Z

An
ntónio Almeid
da Henriques
s
(ao a
abrigo da alín
nea a) do n.ºº 1.3 do Desp
pacho n.º 10353/2011, de
e 5 de Agostto, do Ministrro da Econom
mia
e do Empre
rego, publicad
do no Diário da Repúblic
ca, 2.ª série, n.º157, de177 de Agosto de 2011)
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Anex
xo 1
Re
egulamento
o Específico
o
Prom
moção da Cultura Cienttífica e Tecn
nológica e Difusão
D
do C
Conhecimen
nto

Artigo Único
Ú
O arttigo 11.º do Regulamentto específico
o “Promoção
o da Cultura Científica e Tecnológic
ca e Difusão do
Conh
hecimento”, aprovado pe
ela Comissã
ão Ministeria
al de Coord
denação doss Programas
s Operacion
nais
Regio
onais do Continente em 26 de Marçço de 2008, com as alterrações aprovvadas em 14
4 de Agosto
o de
2009, 20 de Abril 2010 e 4 de
e Abril de 201
11, passa a ter
t a seguinte redação:

«Artigo 11.º
[...]
1
………………………………
………………
…………………
………...
1. …………
de convite ppara apresen
2
2. Podem as
a Autoridad
des de Gestã
ão adotar a modalidade
m
ntação
de cand
didaturas desde que co
onsiderem fu
undamentadamente adeequado tend
do em
considerração, design
nadamente, os recursos financeiros disponíveis, o potencial leque
de benefficiários e o grau
g
de matu
uridade das operações.
3
3. (Anteriorr n.º 2.)
4
4.

(Anterio
or n.º 3.)

5
5. (Anteriorr n.º 4.)
6
6. (Anteriorr n.º 5.)
7
7. (Anteriorr n.º 6.)
8
8. (Anteriorr n.º 7.)
9
9. (Anteriorr n.º 8.)
1
10. (Anteriorr n.º 9.)
1
11. (Anteriorr n.º 10.)»
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Anex
xo 2
Re
egulamento
o Específico
o
Sistema de Apoio a Áre
eas de Acolhimento Em
mpresarial e Logística

Artigo Único
Ú
O arttigo 12.º do Regulamen
nto específicco “Sistema de Apoio a Áreas de A
Acolhimento Empresaria
al e
Logísstica”, aprova
ado pela Com
missão Minissterial de Co
oordenação dos
d Program
mas Operacio
onais Region
nais
do Co
ontinente em
m 28 de Març
ço de 2008, com as alterações aprov
vadas em 144 de Agosto de 2009, 20
0 de
Abril de 2010 e 4 de Abril de 2011,
2
passa a ter a segu
uinte redação
o:

Artigo 12
2.º
[...]
1
1.

………………
…………………
………………………...
…………
………………

2
2.

Pode a Autoridade de Gestão a
adotar a mod
dalidade de convite paraa apresentaç
ção de
aturas desde que con
nsidere fundamentadam
mente adeqquado tendo
o em
candida
conside
eração, desig
gnadamente,, os recursos
s financeiros disponíveis,, o potencial leque
de bene
eficiários e o grau de matturidade das operações.

3
3. (Anterior n.º 2.)
4
4. (Anterior n.º 3.)
5
5. (Anterior n.º 4.)
6
6. (Anterior n.º 5.)
7
7. (Anterior n.º 6.)
8
8. (Anterior n.º 7.)
9
9. (Anterior n.º 8.)
1
10. (Anteriorr n.º 9.)
1
11. (Anteriorr n.º 10.)»
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Anex
xo 3
Re
egulamento
o Específico
o
S
Sistema de Apoio
A
a Parrques de Ciê
ência e Tecn
nologia e Incubadoras d
de Empresa
as de Base
Tecnológica

Artigo Único
Ú
O arttigo 12.º do
o Regulamen
nto específicco “Sistema de Apoio a Parques dde Ciência e Tecnologia
a e
Incub
badoras de Empresas
E
de
e Base Tecn
nológica”, ap
provado pela
a Comissão M
Ministerial de Coordenaçção
dos P
Programas Operacionais
O
s Regionais do Continente em 28 de
d Março dee 2008, com
m as alteraçõ
ões
aprovvadas em 25
5 de Maio de
e 2009, 20 de
e Abril de 20
010, 17 de Dezembro dee 2010 e 4 de
e Abril de 20
011,
passa
a a ter a seguinte redaçã
ão:

«Artigo 12.º
[...]
1
………………
…………………
………………
………...
1. …………………………
2
2. Pode a Autoridade
A
de Gestão ad
dotar a modalidade de convite
c
paraa apresentaç
ção de
candidatu
uras

desde que

conssidere fund
damentadam
mente

adequuado

tendo
o em

considera
ação, design
nadamente, o
os recursos financeiros disponíveis, o potencial leque
de beneficiários e o grau de matu ridade das operações.
o
3
3.

(Anterio
or n.º 2.)»
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Anex
xo 4
Re
egulamento
o Específico
o
Enerrgia

Artigo Único
Ú
O arttigo 11.º do Regulamento
R
o específico “Energia”, aprovado pela
a Comissão Ministerial de Coordenaçção
dos P
Programas Operacionais
O
s Regionais do Continente em 28 de
d Março dee 2008, com
m as alteraçõ
ões
aprovvadas em 14
4 de Agosto de 2009, 20 de Abril de 2010, 9 de Junho
J
de 20010, 9 de Julho de 2010 e 4
de Ab
bril de 2011, passa a ter a seguinte re
edação:

«Artigo 11.º
[...]
1
………………………………
………………
…………………
………...
1. …………
2
2. Pode a Autoridade
A
de
d Gestão a
adotar a mod
dalidade de convite
c
paraa apresentaç
ção de
candidatturas desde
e que con
nsidere fund
damentadam
mente adeq uado tendo
o em
considerração, design
nadamente, os recursos financeiros disponíveis, o potencial leque
de benefficiários e o grau
g
de matu
uridade das operações.
3
3. (Anteriorr n.º 2.)
4
4. (Anteriorr n.º 3.)
5
5. (Anteriorr n.º 4.)
6
6. (Anteriorr n.º 5.)
7
7. (Anteriorr n.º 6.)»
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Anex
xo 5
Re
egulamento
o Específico
o
Econo
omia Digital e Sociedade do Conhecimento (ED
DSC)

Artigo Único
Ú
O arttigo 9.º do Regulamentto específico
o “Economia
a Digital e Sociedade
S
ddo Conhecim
mento (EDSC
C)”,
aprovvado pela Comissão
C
Ministerial
M
de
e Coordena
ação dos Programas O
Operacionais Regionais do
Contiinente em 18
8 de Junho de
d 2010, com
m as alteraçõ
ões aprovadas em 25 dee Novembro de 2010 e 4 de
Abril de 2011, passsa a ter a seguinte reda
ação:

«Artigo 9.º
[...]
1
1.

…………
………………
…………………
…………………………..
………………

2
2. Pode a Autoridade
A
de Gestão ad
dotar a modalidade de convite
c
paraa apresentaç
ção de
ccandidaturass

desde

que

consid
dere

funda
amentadamente

adequuado

tendo
o

em

cconsideração
o, designada
amente, os rrecursos fina
anceiros disp
poníveis, o ppotencial leque de
b
beneficiárioss e o grau de
e maturidade das operaçõ
ões.
3
3. (Anterior n.º
n 2.)
4
4. (Anterior n.º
n 3.)
5
5. (Anterior n.º
n 4.)
6
6. (Anterior n.º
n 5.)»
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Anex
xo 6
Re
egulamento
o Específico
o
Siste
ema de Apoio a Entidad
des do Sistema Científic
co e Tecnoló
ógico Nacio
onal

Artigo Único
Ú
O arrtigo 12.º do
o regulamen
nto específicco “Sistema
a de Apoio a Entidadess do Sistem
ma Científico
o e
Tecnológico Nacional”, aprov
vado pela Co
omissão Min
nisterial de Coordenação
C
o do Program
ma Operacio
onal
Novembro de
d 2007, com
m alteraçõess aprovadas
s pela CMC do
Fatorres de Competitividade em 16 de N
POFC
C em 5 de Março de 2008, 25 de Março de 2011
2
e 9 de Maio 2011 e pela CMC dos POR do
Contiinente em 9 de Maio de 2011,
2
passa a ter a segu
uinte redação
o:

Artigo 12.º
[...]
………………
………………
…………………
……………………………. .
1. …………
2. Pode a Autoridade de Gestão a
adotar a mod
dalidade de convite paraa apresentaç
ção de
aturas desde que con
nsidere fundamentadam
mente adeqquado tendo
o em
candida
conside
eração, desig
gnadamente,, os recursos
s financeiros disponíveis,, o potencial leque
de bene
eficiários e o grau de matturidade das operações.
3. (Anterio
or n.º 2.)
4. (Anterio
or n.º 3.)»
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Anex
xo 7
Re
egulamento
o Específico
o
Ações
s de Valoriz
zação do Litoral

Artigo Único
Ú
Os artigos 1.º, 6..º e 12.º do Regulamentto específico
o “Ações de Valorizaçãoo do Litoral”, aprovado pela
p
dos Program
mas Operacionais Regioonais do Co
ontinente em
m 9
Comiissão Ministerial de Coordenação d
Outub
bro de 2007
7, com as altterações aprrovadas em 14 de Agostto de 2009, 220 de Abril de
d 2010 e 4 de
Abril de 2011, passsam a ter a seguinte red
dação:

1
«Artigo 1.º
[...]
11.

(Atual co
orpo do artigo.)

22.

As opera
ações a apo
oiar no âmbitto deste regulamento sã
ão as enquaddráveis nos
Eixos Prrioritários dos
s seguintes P
Programas:
a) POR Norte:
N
Eixo Prioritário
P
III ““Valorização
o do Espaço Regional”;
b) POR Centro:
C
Eixo Prioritário II “Valorização
o do Espaço Regional”;
c) POR Lisboa:
L
Eixo Prioritário II “Valorização
o Territorial”;
d) POR Alentejo:
A
Eixo Prioritário II “Valorizaçã
ão do Espaç
ço Regional”;;
e) POR Algarve:
A
Eixo Prioritário II “Proteção e Qualificação Ambiental””.

Artigo 6.º
[...]
1. …………………………
………………
…………………
………..
2
2. …………………………
………………
…………………
…………..
………………
…..
a) ………
b) ………
………
c) ………
……………..
d) ………
………………
….
e) ………
………………
…….
f)

………
………………
…….

g) ………
………………
….
h) ………
………………
……………… ………………
………………
………..
i)

Ter in
nício físico num prazo de
e seis meses
s após a apro
ovação da caandidatura, salvo
s
nos casos
em que a fundam
mentação invo
ocada pelo beneficiário
b
seja
s
aceite peela Autoridade de Gestão.

Artigo 12
2.º
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[...]
1
………………………………
………………
…………………
………...
1. …………
2
2. Pode a Autoridade
A
de
d Gestão a
adotar a mod
dalidade de convite
c
paraa apresentaç
ção de
candidatturas desde
e que con
nsidere fund
damentadam
mente adeq uado tendo
o em
considerração, design
nadamente, os recursos financeiros disponíveis, o potencial leque
de benefficiários e o grau
g
de matu
uridade das operações.
3
3. (Anteriorr n.º 2.)
4
4. (Anteriorr n.º 3.)»
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Anex
xo 8
Re
egulamento
o Específico
o
Aç
ções de Val orização e Qualificação
Q
o Ambientall

Artigo Único
Ú
Os artigos 1.º, 4.º e 9.º do Regulamento
R
o específico “Ações de Valorização e Qualificaç
ção Ambienttal”,
aprovvado pela Comissão
C
Ministerial
M
de
e Coordena
ação dos Programas O
Operacionais Regionais do
Contiinente em 9 Outubro de 2007, com as alteraçõe
es aprovadas
s em 28 Maiio e 14 de Agosto
A
de 20
009,
20 de
e Abril de 2010 e 4 de Ab
bril de 2011 p
passam a terr a seguinte redação:

«Artigo 1.º
1
[...]
((Atual corpo do artigo)
a) POR Norte:
N
Eixo Prioritário
P
III ““Valorização
o do Espaço Regional”;
b) POR Centro:
C
Eixo Prioritário II “Valorização
o do Espaço Regional”;
c) POR Alentejo:
A
Eixo Prioritário II “Valorizaçã
ão do Espaç
ço Regional”;;
d) (Anterrior alínea c)));
e) ................................................. .....................................................................

Artigo 4.º
[...]
1.

…………………………
………………
…………………
………………
……….

22.

(Revogad
do.)

3.

(Revogad
do.)
Artigo 9.º
[...]

1
1. …………
………………………………
………………
…………………
………...
2
2. …………
………………………………
………………
…………………
…………….
3
3. Pode a Autoridade
A
de
d Gestão a
adotar a mod
dalidade de convite
c
paraa apresentaç
ção de
candidatturas desde
e que con
nsidere fund
damentadam
mente adeq uado tendo
o em
considerração, design
nadamente, os recursos financeiros disponíveis, o potencial leque
de benefficiários e o grau
g
de matu
uridade das operações.
4
4. (Anteriorr n.º 3.)
5
5. (Anteriorr n.º 4.)»
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Anex
xo 9
Re
egulamento
o Específico
o
Gesttão Ativa de
e Espaços Protegidos e Classificad
dos

Artigo Único
Ú
Os arrtigos 1.º e 12.º
1
do Regu
ulamento es pecífico “Ge
estão Ativa de Espaços P
Protegidos e Classificado
os”,
aprovvado pela Comissão
C
Ministerial
M
de
e Coordena
ação dos Programas O
Operacionais Regionais do
Contiinente em 9 Outubro de
e 2007, com as alteraçõ
ões aprovada
as em 14 dee Agosto 2009, 20 de Abril
A
2010 e 4 de Abril 2011, passa
am a ter a se
eguinte redaç
ção:

«Artigo 1.º
[...]
11.

.................................................... .......................................................... ..................

22.

.................................................... .......................................................... ..................

33.

As opera
ações a apo
oiar no âmbitto deste regulamento sã
ão as enquaddráveis nos
Eixos Prrioritários dos
s seguintes P
Programas:
a)

P
POR
Norte: Eixo
E
Prioritáriio III “Valoriz
zação do Esp
paço Regionaal”;

b)

P
POR
Centro: Eixo Prioritá
ário II “Valoriz
zação do Espaço Regionnal”;

c)

P
POR
Lisboa: Eixo Prioritá
ário II “Valoriz
zação Territo
orial”;

d)

P
POR
Alentejo
o: Eixo Priorittário II “Valorrização do Espaço Regioonal”;

e)

P
POR
Algarve: Eixo Prioritá
ário II “Prote
eção e Qualifficação Ambiiental”.

Artigo 12
2.º
[...]
1
1. …………
………………………………
………………
…………………
………...
2
2. Pode a Autoridade
A
de
d Gestão a
adotar a mod
dalidade de convite
c
paraa apresentaç
ção de
candidatturas desde
e que con
nsidere fund
damentadam
mente adeq uado tendo
o em
considerração, design
nadamente, os recursos financeiros disponíveis, o potencial leque
de benefficiários e o grau
g
de matu
uridade das operações.
3
3. (Anteriorr n.º 2.)
4
4. (Anteriorr n.º 3.)
5
5. (Anteriorr n.º 4.)»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
200-221 Lisboa, PO
ORTUGAL
Rua da Hortta Sêca, nº 15, 12
TEL + 351 21 324
4 54 35 FAX + 3511 21 324 54 50 EM
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Anexo
o 10
Re
egulamento
o Específico
o
Otimiza
ação da Ges
stão de Resíduos

Artigo Único
Ú
1- O artigo 1.º do Regulam
mento especcífico “Otimização da Gestão
G
de Resíduos”, aprovado pela
p
omissão Min
nisterial de Coordenação
C
mas Operacionais Regioonais do Continente em 8 de
Co
dos Program
Fe
evereiro de 2008
2
com as
s alterações aprovadas em
e 14 de Ag
gosto de 20009, 20 de Ab
bril de 2010 e 4
de
e Abril de 2011, passa a ter a seguintte redação:

1
«Artigo 1.º
[...]
1.

nte regulame
ento estabellece as condições de acesso
a
e as regras gera
ais de
O presen
atribuição
o de cofinanciamento co
omunitário, através
a
do Fundo de Cooesão, previs
sto no
Programa
a Operacion
nal Valoriza
ação do Te
erritório, visa
ando intens ificar a red
dução,
reciclagem e reutiliza
ação de res íduos sólido
os urbanos através
a
da pprevenção da sua
o, da otimização das redes de recolha seletiva
s
e da melhoriia do
produção
comporta
amento ambiental dos cid
dadãos.

2.

As opera
ações a apo
oiar no âmbiito deste reg
gulamento são
s
as enquuadráveis no
o Eixo
Prioritário
o II – “Sistem
mas Ambienttais, incluind
do Prevenção
o, Gestão e Monitorizaç
ção de
Riscos” do
d Programa Operaciona
al Valorização
o do Territóriio.

3.

(Revogad
do.)»

2 - É aditado o artigo 24.º ao
a Regulam
mento especíífico “Otimiza
ação da Geestão de Resíduos”, com
m a
seguiinte redação
o:

«Artigo
o 24.º
D
Disposições Transitórias
T
1
1- As opera
ações aprov
vadas após 1 de Janeiro
o de 2011 e até 22 de JJunho de 2011 no
âmbito dos
d
PO Nortte, Centro e Alentejo e que não tenham apressentado quaisquer
pedidos de pagamen
nto até 22 de
e Junho de 2011,
2
podem transitar pa ra o POVT, desde
d
as elegibilida
ades previsttas neste Pro
ograma, noss termos pre
evistos
que enquadráveis na
3 do Regu
ulamento Ge ral do FEDE
ER e do Fund
do de Coesãoo.
no art.º 36.º
2
2- Até à trransição das
s operações a que se refere
r
o núm
mero anterioor, os pedidos de
pagamento são apre
esentados n
no PO de origem, caben
ndo à respettiva autoridade de
ento.
gestão o seu tratame

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
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3
3- A partir de 9 de Dez
zembro de 2
2011, data de
d aprovação
o pela Comi ssão Europe
eia da
amação do POVT, as ope
erações são candidatas ao
a POVT.
reprogra
4
4- São eleg
gíveis ao POVT as opera
ações localiza
adas no território do Conntinente.»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
200-221 Lisboa, PO
ORTUGAL
Rua da Hortta Sêca, nº 15, 12
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Anexo
o 11
Re
egulamento
o Específico
o
Prev
venção e Ge
estão de Ris
scos Naturais e Tecnoló
ógicos – Açõ
ões Imateria
ais

Artigo Único
Ú
pecífico “Prev
venção e Gestão de Risccos Naturais e Tecnológicos
Os arrtigos 2.º e 11.º do Regulamento esp
– Açõ
ões Imateria
ais”, aprovado pela Comiissão Ministe
erial de Coordenação doos Programa
as Operacion
nais
Regio
onais do Con
ntinente em 8 de Fevere
eiro de 2008, com as alte
erações aproovadas em 17
1 de Abril e 14
de Ag
gosto de 200
09, 20 de Abril de 2010 e 4 de Abril de 2011 pass
sam a ter a sseguinte reda
ação:

2
«Artigo 2.º
[...]
A
As operaçõe
es a apoiar no
n âmbito de
este Regulam
mento são as enquadrávveis nos seguintes
P
Programas e Eixos Prioritários:
a) POR
P
Norte: Eixo
E
Prioritáriio III – Valoriização do Es
spaço Regionnal;
b) POR
P
Centro Eixo
E
Prioritárrio II - Valoriz
zação do Espaço Regionnal;
c) POR
P
Lisboa: Eixo Prioritá
ário II – Suste
entabilidade Territorial;
d) POR
P
Alentejo
o: Eixo Priorittário II - Valo
orização do Espaço
E
Regiional;
e) POR
P
Algarve: Eixo Priorittário II – Protteção e Qualificação Ambbiental.

Artigo 11
1.º
[...]
1
1. …………
………………………………
………………
…………………
………...
2
2. Pode a Autoridade
A
de
d Gestão a
adotar a mod
dalidade de convite
c
paraa apresentaç
ção de
candidatturas desde
e que con
nsidere fund
damentadam
mente adeq uado tendo
o em
considerração, design
nadamente, os recursos financeiros disponíveis, o potencial leque
de benefficiários e o grau
g
de matu
uridade das operações.
3
3. (Anteriorr n.º 2.)
4
4. (Anteriorr n.º 3.)
5
5. (Anteriorr n.º 4.)
6
6. (Anteriorr n.º 5.)
7
7. (Anteriorr n.º 6.)
8
8. (Anteriorr n.º 7.)»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
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Anexo
o 12
Re
egulamento
o Específico
o
Prev
venção e Ge
estão de Ris
scos Natura
ais e Tecnoló
ógicos – Açções Materia
ais

Artigo Único
Ú
1- O artigo 2.º do Regulame
ento específi co “Prevenç
ção e Gestão
o de Riscos Naturais e Tecnológico
os –
Açções Materia
ais”, aprovad
do pela Com issão Ministerial de Coo
ordenação doos Programa
as Operacion
nais
Re
egionais do Continente em
e 26 de Ma
arço de 2008
8, com as alterações apro
rovadas em 17
1 de Abril e 14
de
e Agosto de 2009, 20 de Abril de 201 0 e 4 de Abrril de 2011, passa
p
a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º
[...]
A
As operaçõe
es a apoiar no
n âmbito de
este Regulam
mento são en
nquadráveis no Eixo II –
““Sistemas Ambientais, in
ncluindo Pre
evenção, Ges
stão e Monittorização de Riscos” do
P
Programa Operacional Valorização
V
d
do Território.»
»
2 - É aditado o artigo 27.º ao Regulam
mento espec
cífico “Preve
enção e Gesstão de Riscos Naturaiss e
Tecnológicos – Ações
A
Materia
ais”, com a sseguinte reda
ação:

«Artigo
o 27.º
D
Disposições Transitórias
T
1
1- As opera
ações aprova
adas após 1 de Janeiro de
d 2011 e atté 22 de Junnho de 2011
no âmbiito dos PO Norte, Centtro e Alentejjo e que nã
ão tenham aapresentado
quaisque
er pedidos de
d pagamen
nto até 22 de Junho de 2011, podeem transitar
para o POVT, desde que enq
quadráveis nas elegibiliidades prevvistas neste
Program
ma, nos termo
os previstos no art.º 36.ºº do Regulam
mento Geral do FEDER
e do Fun
ndo de Coesão.
2
2- Até à tra
ansição das operações
o
a que se refere o número anterior, os pedidos de
pagamen
nto são apre
esentados no
o PO de orige
em, cabendo
o à respetivaa autoridade
de gestã
ão o seu trata
amento.
3
3- A partir de
d 9 de Deze
embro de 20
011, data de aprovação pela
p
Comissãão Europeia
da reprogramação do
o POVT, as operações são
s candidata
as ao POVT..
4
4- São eleg
gíveis ao POVT as opera
ações localiza
adas no território do Conntinente.»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
200-221 Lisboa, PO
ORTUGAL
Rua da Hortta Sêca, nº 15, 12
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Anexo 13
3
Re
egulamento
o Específico
o
Reabilitação de Loc
cais Contam
minados e Zonas e Extrrativas

Artigo Único
Ú
1- O artigo 1.º do Regulame
ento específi co “Reabilita
ação de Locais Contamiinados e Zonas Extrativa
as”,
ap
provado pela
a Comissão Ministerial de Coorden
nação dos Programas
P
O
Operacionais
s Regionais do
Co
ontinente em
m 26 de Marrço de 2008,, com as alte
erações apro
ovadas em 220 de Abril de
d 2010 e 4 de
Ab
bril de 2011, passa a ter a seguinte re
edação:

1
«Artigo 1.º
[...]
1
ento estabel ece as cond
dições de ace
esso e as reegras gerais
1- O presente regulame
de atribu
uição de cofinanciamen to comunitá
ário, através do Fundo dde Coesão,
previsto no Program
ma Operacio
onal Valoriz
zação do Te
erritório, às operações
visando a reabilitaçã
ão e valorizaçção de sítios
s e solos con
ntaminados oou de áreas
degradadas afetas à indústria exxtrativa.
2
2- As opera
ações a apo
oiar no âmbiito deste reg
gulamento são as enquaadráveis no
Eixo II – “Sistemas Ambientais,
A
i ncluindo Pre
evenção, Ges
stão e Monittorização de
Riscos”, do Programa Operacion
nal Valorizaçã
ão do Territó
ório.
3
3- (Revoga
ado.)»
2 - É aditado o artigo
a
24.º ao Regulame
ento específico “Reabilita
ação de Loccais Contaminados e Zon
nas
Extra
ativas”, com a seguinte re
edação:

«Artigo
o 24.º
D
Disposições Transitórias
T
1
1. As operaçções aprovad
das após 1 d
de Janeiro de
d 2011 e até 22 de Junnho de 2011
n
no âmbito dos
d
PO No
orte, Centro e Alentejo e que não
o tenham aapresentado
q
quaisquer pe
edidos de pa
agamento até
é 22 de Junho de 2011, podem trannsitar para o
P
POVT, desd
de que enquadráveis nass elegibilidad
des previstas neste Proograma, nos
ttermos previstos no art..º 36.º do R
Regulamento
o Geral do FEDER
F
e doo Fundo de
C
Coesão.
2
2. Até à tran
nsição das operações a q
que se referre o número anterior, os pedidos de
p
pagamento são
s apresentados no PO
O de origem, cabendo à respetiva auutoridade de
g
gestão o seu
u tratamento.
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3
3. A partir de
e 9 de Dezembro de 201
11, data de aprovação
a
pela
p
Comissãão Europeia
d
da reprogram
mação do PO
OVT, as operrações são candidatas
c
ao POVT.
4
4. São elegívveis ao POV
VT as operaçõ
ões localizad
das no territó
ório do Conti nente.»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
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Anexo
o 14
Re
egulamento
o Específico
o
Requa
alificação da
a Rede Esco
olar do Ensino Básico e da Educaçção Pré-Esc
colar

Artigo Único
Ú
Os arrtigos 1.º, 4.ºº, 6.º, 9.º e 17.º e o Anexxo I do Regullamento espe
ecífico “Requualificação da Rede Esco
olar
do En
nsino Básico
o e da Educa
ação Pré-Esccolar”, aprovado pela Comissão Minissterial de Co
oordenação dos
d
Progrramas Operracionais Re
egionais do Continente em 14 de Outubro de 2010, com
m as alteraçõ
ões
aprovvadas em 4 de
d Abril de 2011,
2
passam
m a ter a seguinte redaçã
ão:

«Artigo 1.º
[...]
((Atual corpo do artigo)
a) POR Norte:
N
Eixo Prioritário
P
IV “Coesão Loc
cal e Urbana
a”;
b) POR Centro:
C
Eixo Prioritário IIII “Coesão Lo
ocal e Urbana”;
c) POR Alentejo:
A
Eixo Prioritário III “Coesão Local
L
e Urbana”;
d) ................................................. .................................................................................
e) ................................................. ...............................................................................
Artigo 4.º
[…]

((Atual corpo do artigo)
……………………
a) ………
b) ………
…………………….
c) Obrass de conserva
ação genériccas em facha
adas e coberrturas.

Artigo 6.º
[...]
1
1. …………
………………………………
………………
…………………
…
a) ……
…………………
………………
…………………………….…..
b) ……
…………………
………………
………………………………
……..
c) ……
…………………
………………
………………………………
…..….
d) Ter início
i
físico num
n
prazo d e seis meses após a aprrovação da ccandidatura,
salvo
o nos casos
s em que a ffundamentaç
ção invocada pelo beneeficiário seja
aceitte pela Autorridade de Ge
estão.
2
2. …………
………………………………
………………
…………………
…………..
3
3. …………
………………………………
………………
…………………
…………...
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Artigo 9.ºº
[...]
1
1. …………
………………………………
………………
…………………
………...
2
2. Pode a Autoridade
e de Gesttão adotar a modalidade de coonvite para
apresenttação de candidaturas
c
s desde qu
ue considere fundamenntadamente
adequad
do tendo em
m consideraçção, designa
adamente, os
o recursos financeiros
disponívveis, o poten
ncial leque d
de beneficiá
ários e o grrau de matuuridade das
operaçõe
es.
3
3. (Anteriorr n.º 2.)
4
4. (Anteriorr n.º 3.)

Arrtigo 17.º
[...]
1
1. Às opera
ações anterio
ormente aprrovadas pode
em ser aplicadas as dispposições do
presente
e regulamen
nto que seja
am mais fa
avoráveis de
esde que aapresentado
pedido fu
undamentado à Autorida
ade de Gestã
ão.
2
2. As opera
ações aprov
vadas no Eixxo IX do PO
OVT podem transitar paara os POR
Norte e Centro, nos
s termos pre
evistos no art.º 36.º do Regulamentto Geral do
o de Coesão
o, desde que
e se enquad
drem nas eleegibilidades
FEDER e do Fundo
daqueless programas operacionaiis.
3
3. Até à tra
ansição das operações
o
a que se refere o número anterior, os pedidos de
pagamen
nto são apre
esentados n
no PO VT, cabendo
c
à respetiva
r
auttoridade de
gestão o seu tratame
ento.»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
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ANEX
XO I
TAB
BELA DE VA
ALORES MÁ
ÁXIMOS DE REFERÊNC
CIA
C
CENTROS ES
SCOLARES

Execução das ob
bras de consttrução/amplia
ação/requalificação e arrranjo dos esppaços exterio
ores

Tipollogia da
Interv
venção

Consstrução de
raiz

Ampliação /
Requ
ualificação
Espa
aços
Exterriores

Obras de
conse
ervação
genéricas em
facha
adas e
coberrturas

Descriçã
ão da Interve
enção

Va
alores Máxim
mos de Refe
erência

Construç
ção de novoss estabelecim
mentos
do ensino
o básico prefferencialmen
nte
integrand
do o Ensino B
Básico e Pré
éEscolar, incluindo esp
paços espec
cíficos,
nomeada
amente: polivvalente/refeittório,
biblioteca
a e sala de p
professores.
Execução
o dos arranjo
os exteriores
s dentro
do perímetro dos esta
abelecimento
os do
Ensino Básico e da e
educação pré
éescolar
Construç
ção de novass salas de au
ula para
o Ensino Básico ou P
Pré-Escolar, na
perspetiv
va da criação
o de Centros
Escolares
s, incluindo e
espaços
específicos, nomeada
amente:
polivalente/ refeitório,, biblioteca e sala
de profes
ssores.
Construç
ção conjunta de 3 espaço
os
específicos engloban
ndo:
polivalente/refeitório, cozinha, bib
blioteca
ou sala de
d professore
es.
Construç
ção conjunta de 2 espaço
os
específicos de entre a
as tipologias
s de:
polivalente/refeitório, biblioteca, sala
s
de
professorres, casas de
e banho,
investime
ento de reesttruturação do
o
sistema energético
e
(2
2).
Construç
ção de 1 únicco espaço
especifico
o de entre ass tipologias de:
d
polivalente/refeitório, biblioteca ou
u sala
de profes
ssores
Execução
o dos arranjo
os exteriores
s dentro
do perímetro dos esta
abelecimento
os do
Ensino Básico e da e
educação pré
éescolar.

stabelecimenntos de ensin
no com 8
Es
ou
u menos salaas de aula - 130.000
1
€
po
or sala de au la (1)
Es
stabelecimenntos de ensin
no com
ma
ais de 8 salaas de aula - 125.000
1
€
po
or sala de au la (1)
0% do custo ttotal de cons
strução
20
fin
nanciado

Obras de
e conservaçã
ão genéricas em
fachadas
s e cobertura
as e respetivo
os
arranjos exteriores
e

stabelecimenntos de ensin
no com 8
Es
ou
u menos salaas de aula - 130.000
1
€
po
or sala de au la (1)
Es
stabelecimenntos de ensin
no com
ma
ais de 8 salaas de aula - 125.000
1
€
po
or sala de au la (1)

10
00.000 €

50
0.000 €

30
0.000 €

0% do custo ttotal da
10
Re
equalificaçãoo financiada

18
80 € por m2 dde intervençã
ão,
inc
cluindo os arrranjos exterriores

(1) A pedido do be
eneficiário, as
s candidaturass aprovadas antes
a
da entra
ada em vigor da presente versão do
amento são passíveis
p
de reprogramaçã
r
ão financeira a fim de ben
neficiarem do novo valor máximo
m
de
regula
referê
ência estabele
ecido nesta me
esma versão d
do regulamentto.
(2) No
o caso de en
nglobar apena
as 1 dos esp
paços específficos identifica
ados e a reeestruturação do
d sistema
energ
gético, o valor máximo de re
eferência deve
erá ser de 40.0
000€.
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Anexo
o 15
Re
egulamento
o Específico
o
Saúde

Artigo Único
Ú
Os arrtigos 1.º, 5.ºº, 9.º e 15.º do
d Regulame
ento específfico “Saúde”, aprovado peela Comissã
ão Ministeriall de
Coord
denação doss Programas
s Operaciona
ais Regionais do Contine
ente em 9 dee Outubro de
e 2007, com
m as
2008 e 4 de Abril de 2011, passam a ter a seguin
altera
ações aprova
adas em 15 de
d Julho de 2
nte redação:

«Artigo 1.º
1
[...]
11.

Este reg
gulamento visa
v
definir normas orie
entadoras so
obre o moddo de acess
so de
operaçõe
es, relativas a infraestru
uturas e equ
uipamentos de
d saúde, ccofinanciados
s pelo
FEDER, e inscritas nos
n seguintess Programas
s e Eixos Prio
oritários:
a) POR Norte: Eixo Prioritário III – “Valorizaç
ção do Espaçço Regional””;
o Prioritário II - “Valorizaç
ção do Espaçço Regional””;
b) POR Centro: Eixo
o II - “Valoriza
ação do Espaaço Regiona
al”;
c) POR Alentejo: Eixxo Prioritário
d) POR Algarve:

Eixo

Prioriitário

III – “Valorizaçção

Territorrial

e

Desenvolvimento Urbano”.
22.

…………
………………………………
………………
…………………
……………..

Artigo 5.º
[...]
1
1. …………
………………………………
………………
……………
2
2. …………
………………………………
………………
……………..
a) ……
…………………
………………
………………
b) ……
…………………
………………
…………………..
c) ……
…………………
………………
……………………….
d) ……
…………………
………………
……………………………
e) ……
…………………
………………
……………………………...
f)

Inicia
ar a sua reallização no prrazo máximo
o de 180 dias
s, contados sseguidos, ap
pós a assinattura
do contrato
c
de comparticip ação financ
ceira, salvo nos casos em que a fundamentaçção
invoccada pelo be
eneficiário se
eja aceite pela Autoridade de Gestãoo;

g) Apre
esentar um período
p
de exxecução de 24 meses, exceto
e
quanddo da sua an
nálise e decissão
venh
ha a ser cons
siderado outtro prazo de execução;
h) ……
…………………
………………
………………………………
…………

Gabinete do
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Artigo 9.º
[...]
1. ……………
………………
…………………
………………
……………………...
………………
…………………
…….
2. ……………
utoridade de Gestão ado
otar a modaliidade de con
nvite para appresentação
3. Pode a Au
de candid
daturas desde que consiidere fundam
mentadamen
nte adequadoo tendo em
consideraçção, designa
adamente, o
os recursos financeiros disponíveis,
d
o potencial
leque de beneficiários
b
e o grau de maturidade das operaçõ
ões.

Artigo 15
5.º
[...]
1
1. A contra
atação do fina
anciamento sserá feita segundo uma das
d modalidaades:
- atravéss de um conttrato de finan
nciamento;
- atravéss de um term
mo de aceita
ação, nos ca
asos em que
e não seja nnecessária a celebração do
contrato de financiam
mento.
2
2. No contrrato de financ
ciamento ou termo de ac
ceitação deve
erá ficar prevvisto o cump
primento:
i…………
…………………
………………
………………………………
……………..
ii…………
………………………………
………………
…………………
………………
…..
iii do prazo de execu
ução da ope
eração, que poderá ser revisto pela Autoridade de Gestão em
ntadas;
situaçõess devidamentte fundamen
iv…………
………………
…………………
………………………………
….
………………
v…………
………………………………
………………
………………………………
……..
vi…………
………………
…………………
………………
………………………………
………
3
3. (Anteriorr n.º 2.)»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
200-221 Lisboa, PO
ORTUGAL
Rua da Hortta Sêca, nº 15, 12
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Anexo
o 16
Re
egulamento
o Específico
o
Saúde - Lisboa

Artigo Único
Ú
Os arrtigos 5.º, 9.ºº e 15.º do Regulamento
R
o específico “Saúde-Lisbo
“
oa”, aprovadoo pela Comissão Ministe
erial
de Co
oordenação dos Program
mas Operaciionais Regio
onais do Con
ntinente em 9 de Outubro
o de 2007, com
c
as altterações aprrovadas em 15
1 de Julho d
de 2008, pas
ssam a ter a seguinte reddação:

Artigo 5.º
[...]
1
1. …………
………………………………
………………
……………
2
2. …………
………………………………
………………
……………
a)…………
………………
……………… ………………
…………….
b) ………………………
………………
…………………………..
………………
……………… ………………
………………
…
c)…………
d) Demon
nstrar condiç
ções de suste
entabilidade da operação
o objeto de ccofinanciame
ento, em term
mos
de recurssos humanos
s, técnicos e financeiros;
e) Não se
e encontrar concluída
c
àd
data de apres
sentação da candidaturaa;
f) Iniciar a sua realiza
ação no prazzo máximo de
d 180 dias,, contados sseguidos, após a assinattura
do contra
ato de compa
articipação ffinanceira, sa
alvo nos cas
sos em que a fundamen
ntação invoca
ada
pelo bene
eficiário seja aceite pela A
Autoridade de
d Gestão;
g) Aprese
entar um período de exe
ecução de 24
2 meses, ex
xceto quandoo da sua an
nálise e decissão
venha a ser
s considera
ado outro pra
azo de execu
ução;
h) Aprese
entar um cus
sto elegível ig
gual ou supe
erior a 100 mil
m euros.

Artigo 9.º
[...]
1
1. …………
………………………………
………………
…………………
………...
2
2. …………
………………………………
………………
…………………
…………….
3
3. Pode a Autoridade
A
de
d Gestão a
adotar a mod
dalidade de convite
c
paraa apresentaç
ção de
candidatturas desde
e que con
nsidere fund
damentadam
mente adeq uado tendo
o em
considerração, design
nadamente o
os recursos financeiros disponíveis, o potencial leque
de benefficiários e o grau
g
de matu
uridade das operações.

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
200-221 Lisboa, PO
ORTUGAL
Rua da Hortta Sêca, nº 15, 12
TEL + 351 21 324
4 54 35 FAX + 3511 21 324 54 50 EM
MAIL gseaedr@mee
e.gov.pt www.poortugal.gov.pt

25

Artigo 15
5.º
[...]
1. A contra
1
atação do fina
anciamento sserá feita segundo uma das
d modalidaades:
- atravéss de um conttrato de finan
nciamento;
- atravéss de um term
mo de aceita
ação, nos ca
asos em que
e não seja nnecessária a celebração do
contrato de financiam
mento.
2
2. No contrrato de financ
ciamento ou termo de ac
ceitação deve
erá ficar prevvisto o cump
primento:
i…………
…………………
………………
………………………………
……………..
ii…………
………………………………
………………
…………………
………………
…..
iii do prazo de execu
ução da ope
eração, que poderá ser revisto pela Autoridade de Gestão em
ntadas;
situaçõess devidamentte fundamen
………………
iv…………
………………
…………………
………………………………
….
v…………
………………………………
………………
………………………………
……..
vi…………
………………
…………………
………………
………………………………
………
3
3. (Anteriorr n.º 2.)»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
200-221 Lisboa, PO
ORTUGAL
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Anexo
o 17
Re
egulamento
o Específico
o
Património
o Cultural

Artigo Único
Ú
Os a
artigos 1.º e 11.º do Regulamento
R
o específico
o “Património
o Cultural”, aprovado pela Comisssão
Minissterial de Coordenação dos
d Program
mas Operacio
onais Region
nais do Conttinente em 9 de Outubro
o de
2007, com as altterações aprrovadas em 30 Janeiro de 2009, 20
0 de Abril dee 2010, 6 de
e Dezembro de
2010 e 4 de Abril de 2011, pa
assam a ter a seguinte re
edação:

«Artigo 1.º
1
[...]
((Atual corpo do artigo)
a) POR Norte:
N
Eixo Prioritário
P
III ““Valorização
o do Espaço Regional”;
b) POR Centro:
C
Eixo Prioritário II “Valorização
o do Espaço Regional”;
c) POR Alentejo:
A
Eixo Prioritário II “Valorizaçã
ão do Espaç
ço Regional”;;
d) ................................................. .................................................................................
e) ................................................. ...............................................................................

Artigo 11
1.º
[...]
1
1. …………
………………………………
………………
…………………
………...
2
2. Pode a Autoridade
e de Gesttão adotar a modalidade de coonvite para
apresenttação de candidaturas
c
s desde qu
ue considere fundamenntadamente
adequad
do tendo em
m consideraçção, designa
adamente, os
o recursos financeiros
disponívveis, o poten
ncial leque d
de beneficiá
ários e o grrau de matuuridade das
operaçõe
es.
3
3. (Anteriorr n.º 2.)
4
4. (Anteriorr n.º 3.)»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
200-221 Lisboa, PO
ORTUGAL
Rua da Hortta Sêca, nº 15, 12
TEL + 351 21 324
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Anexo
o 18
Re
egulamento
o Específico
o
Vertente em Baixa – Mod
delo Não Veerticalizado”
”
Ciclo Urbano da Água “V

Artigo Único
Ú
Oss artigos 1.º e 28.º do Re
egulamento específico “C
Ciclo Urbano
o da Água “V
Vertente em Baixa – Mod
delo
Nã
ão Verticaliizado”, apro
ovado pela
a Comissão
o Ministerial de Coorrdenação dos Program
mas
Operacionais Regionais do
o Continente
e em 19 de Março
M
de 200
08, com as aalterações ap
provadas em
m 14
de
e Agosto de 2009, 20 de Abril de 201
10, 23 de Se
etembro de 2010
2
e 4 de A
Abril de 2011, passam a ter
a seguinte red
dação:

«Artigo 1.º
[...]
O presente regulamento
o define o re
regime de ac
cesso aos apoios
a
conceedidos pelo
P
Programa Operacional
O
Valorização
V
do Território
o no domínio
o da interveenção “Ciclo
U
Urbano da Água
Á
– Verte
ente em Baixxa – Modelo
o não Vertica
alizado”, fina nciado pelo
F
Fundo de Co
oesão.

Artigo 28.º
[...]
1
1- Às opera
ações anterio
ormente aprrovadas pode
em ser aplicadas as dispposições do
presente
e regulamentto que sejam
m mais favoráveis desde
e que seja aapresentado
pedido fu
undamentado à Autorida
ade de Gestã
ão.
2
2- As opera
ações aprova
adas após 1 de Janeiro de
d 2011 e atté 22 de Junnho de 2011
no âmbiito dos PO Norte, Centtro e Alentejjo e que nã
ão tenham aapresentado
quaisque
er pedidos de
d pagamen
nto até 22 de Junho de 2011, podeem transitar
para o POVT, desde que enq
quadráveis nas elegibiliidades prevvistas neste
Program
ma, nos termo
os previstos no art.º 36.ºº do Regulam
mento Geral do FEDER
e do Fun
ndo de Coesão.
3
3- Até à tra
ansição das operações
o
a que se refere o número anterior, os pedidos de
pagamento são apre
esentados no
o PO de origem, cabendo
o à respetivaa autoridade
de gestã
ão o seu trata
amento.
4
4- A partir de
d 9 de Deze
embro de 20
011, data de aprovação pela
p
Comissãão Europeia
da repro
ogramação do
o POVT, as operações são
s candidata
as ao POVT..
5
5- São eleg
gíveis ao POVT as opera
ações localiza
adas no território do Conntinente.»
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d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
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Anexo
o 19
Re
egulamento
o Específico
o
Equipam
mentos para
a a Coesão Local

Artigo Único
Ú
Os a
artigos 1.º e 11 do Regu
ulamento esspecífico “Eq
quipamentos para a Coeesão Local”, aprovado pela
p
Comiissão Ministe
erial de Coordenação do
os Programa
as Operacion
nais Regionaais do Contin
nente em 26
6 de
Março de 2008, com
c
as alterrações aprovvadas em 17
7 de Abril e 14 de Agossto de 2009, 20 de Abril de
2010 e 4 de Abril de 2011 pas
ssam a ter a seguinte red
dação:

«Artigo 1.º
1
[...]
1
1. .................................................... .......................................................... ..................
2
2. .....................................................................................................................................
N
Eixo Prioritário
P
IV – Coesão Lo
ocal e Urbana;
a) POR Norte:
b) POR Centro:
C
Eixo Prioritário IIII – Coesão Local
L
e Urbana;
c) POR Alentejo:
A
Eixo Prioritário III – Coesão Local e Urbana;
d) .................................................. ..............................................................................
e) ................................................. ..............................................................................

Artigo 11
1.º
[…]
1
1. …………
………………………………
………………
…………………
……….....
2
2. Pode a Autoridade
e de Gesttão adotar a modalidade de coonvite para
apresenttação de candidaturas
c
s desde qu
ue considere fundamenntadamente
adequad
do tendo em
m consideraçção, designa
adamente, os
o recursos financeiros
disponívveis, o poten
ncial leque d
de beneficiá
ários e o grrau de matuuridade das
operaçõe
es.
3
3. (Anteriorr n.º 2.)
4
4. (Anteriorr n.º 3.)
5
5. (Anteriorr n.º 4.)
6
6. (Anteriorr n.º 5.)
7
7. (Anteriorr n.º 6.)
8
8. (Anteriorr n.º 7.)
9
9. (Anteriorr n.º 8.)»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
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Anexo
o 20
Re
egulamento
o Específico
o
Rede d
de Equipam
mentos Cultu
urais

Artigo Único
Ú
Os a
artigos 1.º e 10.º do Re
egulamento específico “Rede de Eq
quipamentoss Culturais”, aprovado pela
p
Comiissão Ministe
erial de Coordenação do
os Programa
as Operacion
nais Regionaais do Contin
nente em 28
8 de
Março de 2008, com
c
as alterações aprovvadas em 30
0 Janeiro, 14 de Agosto e 25 de Sete
embro de 20
009,
20 de
e Abril de 2010, 1 de Fev
vereiro de 20
011 e 4 de Ab
bril de 2011 passam a teer a seguinte redação:

«Artigo 1.º
1
[...]
((Atual corpo do artigo)
a) POR Norte:
N
Eixo Prioritário
P
III ““Valorização
o do Espaço Regional”;
b) POR Centro:
C
Eixo Prioritário II “Valorização
o do Espaço Regional”;
c) POR Alentejo:
A
Eixo Prioritário II “Valorizaçã
ão do Espaç
ço Regional”;;
d) ................................................. .................................................................................
e) ................................................. ...............................................................................

Artigo 10
0.º
[…]
1. …………………………
………………
…………………
………………
…………….…
….
2
2. Pode a Autoridade
A
de
e Gestão ado
otar a modalidade de con
nvite para appresentação
de candid
daturas desd
de que conssidere fundam
mentadamen
nte adequadoo tendo em
considera
ação, design
nadamente, o
os recursos financeiros disponíveis, o potencial
leque de beneficiários
s e o grau de
e maturidade
e das operaç
ções.
3
3. (Anterior n.º 2.)
4
4. (Anterior n.º 3.)»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
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Anexo
o 21
Re
egulamento
o Específico
o
Reabilitaçã
ão Urbana

Artigo Único
Ú

Oss artigos 1.ºº, 4.º, 6º., 9.º e 14.º do Regulamentto específico
o “Reabilitaçãão Urbana”, aprovado pela
p
Co
omissão Min
nisterial de Coordenação
C
o dos Progra
amas Operac
cionais Regioonais do Con
ntinente, em
m 16
de
e Junho de 2001,
2
passam
m a ter a seg
guinte redaçã
ão:

«Artigo 1.º
1
[...]
((Atual corpo do artigo)
N
Eixo Prioritário
P
IV “Coesão Loc
cal e Urbana
a”;
a) POR Norte:
b) POR Centro:
C
Eixo Prioritário IIII “Coesão Lo
ocal e Urbana”;
c) POR Alentejo:
A
Eixo Prioritário III “Coesão Local
L
e Urbana”;
d) (Anterrior alínea c)
e) ................................................. ..............................................................................

Artigo 4.º
[...]
1.

……
…………………
………………
………………………………
……….

2.

São ainda elegív
veis, a título excecional, as operaçõe
es realizadass em aglome
erados
anos que se
e localizem em territóriios de baixa densidadee, desde qu
ue as
urba
operrações estejjam inserida
as numa estratégia
e
integrada de desenvolvim
mento
suste
entável de valorização
v
d
de equipamentos públic
cos, definida pelo Munic
cípio e
seja demonstrado o contrributo das operações
o
para
p
a conncretização dessa
estra
atégia, e que
e correspond
dam a tipolog
gias referidas nos artigoss seguintes, e nos
term
mos definidos
s no nº 3 do a
artigo 12º.

Artigo 6.º
[...]
1.

…………………
………………
………………………………
……….
……
a) …………………
…
………………
……………………………;
b) …………………
…
………………
……………………………;
c) Re
enovação ou
u substituição
o de habitaçõ
ões de comu
unidades maarginalizadas.

2.

As Autoridades de Gestão
o dos POR
R estabelec
cem os proocedimentos para
esentação das candidatturas e fina
anciamento das operaçções referida
as no
apre
Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
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núm
mero anterior, devendo p
para as operações previs
stas na al c)) ser estabelecida
articulação com
m o Instituto
o da Habittação e da Reabilitaçãão Urbana, para
edimentos para
p
aprese
entação dass candidaturas e
estabelecimento dos proce
nciamento da
as operaçõess.
finan

Artigo
o 9.º
[...]]
1. As candidaturas
s das operrações são apresentad
das através de concurso à
Auto
oridade de Gestão, sem p
prejuízo do disposto
d
nos números seeguintes.
de convite ppara apresen
2. Pode
e a Autoridade de Gestã
ão adotar a modalidade
m
ntação
de candidaturas
c
desde que considere fundamentad
f
damente adeequado tend
do em
conssideração, designadame
ente, os recu
ursos financeiros disponníveis, o pottencial
leque de benefic
ciários e o gra
au de maturiidade das op
perações.
3. (Anterior n.º 2.)

Artigo 12
2.º
[...]
1.

…………………
………………
………………………………
……….
……

2.

……
…………………
………………
………………………………
……….

3.

Para
a as operaç
ções prevista
as no n.º 2 do
d artigo 4.ºº e para asssegurar o ca
aracter
exce
ecional desta
as intervençções, as Au
utoridades de
d Gestão ddos POR, devem
d
defin
nir nos avisos
s de abertura
a de concurs
so:
a) as
a dotações
s a alocar e m cada con
ncurso a esttas operaçõees, não pod
dendo,
a
aquando
do
o encerrame
ento do programa, esta
as dotaçõess exceder 2% da
d
dotação
Fun
ndo aprovada
a no âmbito deste
d
RE;
b) o valor mínim
mo e máximo
o de investim
mento elegível por operaçção, não pod
dendo
e
este
ser inferior a 75 mil euros nem ultrapassar
u
os
o 250 000 e uros;

4.

.……
………………………………
………………
………………………….

Artigo 14
4.º
[...]
((Atual corpo do artigo)
esas relacion
nadas com a execução de
d trabalhos não contrattados, designados
a) Despe
por “trab
balhos a ma
ais ou adiciionais”, erro
os e omissõ
ões do projeeto, salvo se
s for
inequivoccamente evidenciado o cumprimento da legislação nacionnal e comunitária
aplicável..
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b) ………………………
………………
………………………………
………………
…
………………
………………………………
………………
….
c) ………………………
………………
………………………………
………………
….
d) ………………………
esas de funcionamento ccorrente do beneficiário
b
e executor, m
mesmo que sejam
e) Despe
considera
adas extraorrdinárias porr via da rea
alização da operação, ccom exceção dos
recursos humanos co
ontratados esspecificamen
nte para a op
peração.»
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Anexo
o 22
Re
egulamento
o Específico
o
M
Mobilidade Territorial

Artigo Único
Ú
1.

O
Os artigos 1.º, 3.º, 4.º e 11.º e os A nexos I e II do Regulam
mento específífico “Mobilidade Territoriial”,
a
aprovado pe
ela Comissão Ministeriall de Coorde
enação dos Programas O
Operacionais
s Regionais do
C
Continente em
e 15 de Ou
utubro de 20
007, e pela Comissão
C
Ministerial de Coordenaçã
ão do Progra
ama
O
Operacional Valorização
o do Territór io em 6 de Novembro de
d 2007, com
m as alteraç
ções aprovad
das
p
pela Comisssão Ministerial de Coord enação dos Programas Operaciona is Regionais
s do Contine
ente
e
em 21 de Abril de 2009, 14 de Ago
osto de 2009
9, 20 de Abril de 2010 e 4 de Abril de 2011 e pela
p
C
Comissão Ministerial
M
de Coordenaçã
ão do Progra
ama Operacio
onal Valorizaação do Terrritório em 14
4 de
A
Abril de 2009
9, 31 de Ago
osto de 2009 e 11 de Abrril de 2011, passam
p
a terr a seguinte redação:
r

«Artigo 1.º
1
[...]
11.

O presen
nte regulame
ento estabele
ece as condições de ace
esso e as reggras gerais de
d atribuição
o de
cofinancciamento co
omunitário a
através do Fundo Eurropeu de D
Desenvolvim
mento Regio
onal
(FEDER
R), das opera
ações respe
eitantes à Mo
obilidade Te
erritorial: Aceessibilidades
s e Transporrtes
Nacionais, Regionais
s, Locais e Urbanos, previstas nos Programas Operacionais Regionais do
nte (POR).
Continen

22.

.................................................... .......................................................... ..................
R Norte: Eixo
o Prioritário IV
V – Coesão Local e Urba
ana;
a) POR
b) POR
R Centro: Eix
xo Prioritário III – Coesão
o Local e Urb
bana;
c) POR
R Alentejo: Eixo Prioritário
o III – Coesã
ão Local e Urrbana;
d) ……
…………………
………………
………………………………
…………….
e) ...........................................................................................................................
f)

33.

(Revvogada.)

O âmbitto territorial de aplicaçã
ão do presen
nte Regulam
mento corressponde nos
POR às respetivas NUTS
N
II.

Artigo
o 3.º
[...]
1.

...................................................... ........................................................... ..................

22.

..................................................... ........................................................... ..................

3.

(Revoga
ado.)

44.
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Artigo
o 4.º
[...]
1. ...................................................... ........................................................... ................
a) ………
…………………
………………
………………………………
…………..
b) (Revog
gada.)
2
2.

..................................................... ........................................................... .................

Artigo 11
1.º
[...]
1
1. …………
………………………………
………………
…………………
………...
2
2. Pode a Autoridade
e de Gesttão adotar a modalidade de coonvite para
apresenttação de candidaturas
c
s desde qu
ue considere fundamenntadamente
adequad
do tendo em
m consideraçção, designa
adamente, os
o recursos financeiros
disponívveis, o poten
ncial leque d
de beneficiá
ários e o grrau de matuuridade das
operaçõe
es.
3
3. (Anteriorr n.º 2.)
4
4. (Anteriorr n.º 3.)
5
5. (Anteriorr n.º 4.)
6
6. (Anteriorr n.º 5.)
7
7. (Anteriorr n.º 6.)
8
8. (Anteriorr n.º 7.)
9
9. (Anteriorr n.º 8.)
1
10. (Anteriorr n.º 9.)
1
11. (Anteriorr n.º 10.)

An
nexo I
Tipologias de opera
ações elegíve
eis conforme
e previsto no n.º 2 do artiggo 3.º do Re
egulamento
o Mobilidade
e Territorial: A
Acessibilidad
des e Transp
portes Nacionnais, Regionais, Locais e
Específico
Urb
banos

II.1. …………
…………………
………………
………………………………
………………
….
((Atual corpo do texto)
1
………………………………
………………
…….
1. …………
- ………………………
…
……….
- ………………………
gado.)
- (Revog
- ………………………
……
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- ………………………
……
- ………………………
…….
- ………………………
………..
- ………………………
……….
- ………………………
………….
2
2. …………
………………………………
………………
…………………
………

II.2. …………
………………………………
…………
((Atual corpo do texto.)
1. Desenvolvimento da
as cidades e dos siste
emas urban
nos, redes e sistemas
urbanos de
d mobilidad
de, nomeada
amente:
- ………………………
…
……….
- ………………………
- (Revog
gado)
- ………………………
……
……
- ………………………
…….
- ………………………
………..
- ………………………
……….
- ………………………
………….
- ………………………
2
2. Consolida
ação e qua
alificação do
os espaços sub-regiona
ais, redes e sistemas
nacionaiss, regionais e locais de m
mobilidade, nomeadamen
nte:
- …………
………………
…
- …………
………………
……….
- …………
………………
………..
- …………
………………
……
- …………
………………
……
- …………
………………
…….
- …………
………………
………..

II.3. …………
………………………………
………………
……….
((Atual corpo do texto.)
1
olvimento
1. Desenvo

urbano,
u

red
des

e

sistemas

urba
anos

de

mobilidade,

nomeada
amente:
- ………………………
…
……….
- ………………………
…………….
- ………………………
……
- ………………………
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- ………………………
……
- ………………………
…….
- ………………………
………..
- ………………………
……….

2
2. Conectivvidade e articulação terrritorial, redes
s e sistemas
s nacionais, regionais e
locais de
e mobilidade, nomeadam
mente:
- …………
………………
…
- …………
………………
……….
- …………
………………
………..
- …………
………………
……
- …………
………………
……
- …………
………………
…….
- …………
………………
………..
- …………
………………
………………
II.4. …………
…………………
………………
…………..
II.5. …………
…………………
………………
…………….
II.6. (Revogado.)

An
nexo II
Critérios a aplicar na seleção das
s operações
go 9.º do Reg
gulamento Específico – Mobilidade
M
T
Territorial
(Artig

III.1. …………
………………………………
………………
………………………..
…
………………
………………
…………………
………………
………….……
………
III.2. (Revoga
ado.)»
2.

É aditado o artigo
a
25.º ao
o Regulamen
nto específic
co “Mobilidad
de Territorial””, com a seguinte redaçã
ão:

«Artigo
o 25.º
D
Disposições Transitórias
T
1
1. As operrações aprov
vadas no E
Eixo VII do POVT, no âmbito
â
do re
regulamento
específicco “Mobilidad
de Territoria
al” podem tra
ansitar para o Eixo I doo POVT no
âmbito do regulam
mento especcífico “Rede
es e Equipamentos Esstruturantes
portes e Mo
obilidade Sus
stentável”, nos termos pprevistos no
Nacionais de Transp
mento Geral do FEDER e do Fundo de
d Coesão.
art.º 36.ºº do Regulam
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2
2. As opera
ações aprova
adas no PO R do Norte: Eixo IV – “Q
Qualificação do Sistema
Urbano”,, relativas à construção do sistema ferroviário
f
urbano (Metroo do Porto),
podem transitar pa
ara o Eixo I do POV
VT, desde que
q
enquaddráveis nas
dades previs
stas no PO
OVT, nos te
ermos previstos no art
rt.º 36.º do
elegibilid
Regulam
mento Geral do
d FEDER e do Fundo de
d Coesão.
3
3. As dispo
osições referridas nos nú meros anterriores entram
m em vigor a partir de 9
de Deze
embro de 2011,
2
data de aprovação pela Comissão
C
E uropeia da
reprogra
amação do POVT
4
4. Até à tra
ansição das operações a que se reffere o númerro 2 do pressente artigo,
os pedid
dos de paga
amento são apresentad
dos no POR
R do Norte, cabendo à
respetiva
a autoridade de gestão o seu tratame
ento.»
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Anexo
o 23
Re
egulamento
o Específico
o
Açõ
ões Inovado
oras para o Desenvolvim
D
mento Urban
no

Artigo Único
Ú
1- Os artigo
os 1.º, 4.º, 5.º, 11.º, 12.ºº, 14.º, 18.º, 21.º, 23.º e o Anexo I ddo Regulamento específfico
“Ações In
novadoras para
p
o Dese
envolvimento
o Urbano”, aprovado
a
pella Comissão
o Ministerial de
Coordena
ação do Pro
ograma Operracional Valo
orização do Território em
m 15 de Ou
utubro de 20
007,
com as alterações ap
provadas em 17 de Março
o de 2008, passam a ter a seguinte redação:
r

«Artigo 1.º
1
[...]
nte Regulame
ento define o regime de acesso aos apoios conccedidos no âmbito
â
O presen
do domín
nio de interrvenção “Açções Inovad
doras para o Desenvolvvimento Urb
bano”,
relativamente às ope
erações fina
anciadas pe
elo Fundo Europeu
E
de Desenvolvim
mento
n quadro do
os seguintes
s Programas
s Operacionnais Regiona
ais do
Regional (FEDER) no
Continentte:
a) POR Norte: Eixo Prioritário IV
V – Coesão Local
L
e Urban
na;
o Prioritário I II – Coesão Local e Urba
ana;
b) POR Centro: Eixo
c) POR Alentejo: Eix
xo Prioritário
o III – Coesão
o Local e Urb
bana.

Artigo 4.º
[...]
Ações Inova
omínio de in
ntervenção “A
adoras para o Desenvoolvimento Urrbano”
1- O do
destin
na-se a apoiar projetoss-piloto que
e visem des
senvolver ouu transferir, para
aplica
ação nas cidades
c
porrtuguesas, soluções
s
qu
ue ainda nnão tenham sido
ensaiiadas em território
t
naccional ou, tendo-o sido com resuultados pos
sitivos,
careççam de aplic
cação a uma
a escala mais
s alargada para
p
motivar a sua replic
cação,
nome
eadamente nas
n seguintess áreas temá
áticas:
a) ......
b) ......
c) .......
d) .....
e) ......
f)

.....

g) .....
h) .....
2- ………
………………
……
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Artigo 5.º
[...]
1- ………
………………
……………… ………………
………….
2-

As entidades
e
refferidas pode
em submeter operações em parceri a devendo, nesta
situaçção, designar um líderr de operaç
ção que as
ssumirá peraante o Prog
grama
Operracional Regional o estattuto de bene
eficiário, inde
ependentemeente das relações
que o mesmo esttabelecer com
m os outros parceiros.

3-

……………………
………………
…………………………

Artigo 11
1.º
[...]
………………
……………… ………………
………….
1- ………
2-

A taxxa referida no
n número 1 poderá ser ajustada em função daa necessidade de
conve
ergência parra a taxa de ccofinanciame
ento média programada
p
do Eixo Prio
oritário
onde a operação se enquadra
a.

bjetivo de co
onvergência referido no número anterior será m
monitorizado
o pela
3- O ob
Autorridade de Ge
estão, que p
poderá propo
or à Comissã
ão Ministeria l de Coordenação
o ajusstamento das taxas de co
ofinanciamento a adotar no Eixo Priooritário em ca
ausa.
4- ………
………………
……………… ………………
……………
5- ………
………………
……………… ………………
……………..

Artigo 12
2.º
[…]
1. ………
………………
……………… ………………
………………
……………...
2. Pode
e a Autoridad
de de Gestã o adotar a modalidade
m
de
d convite ppara apresen
ntação
de ca
andidaturas desde que considere fundamentad
f
damente adeequado tend
do em
consideração, de
esignadamen
nte, os recu
ursos finance
eiros disponníveis, o pottencial
e de beneficiá
ários e o gra
au de maturid
dade das ope
erações.
leque
3. (Ante
erior n.º 2.)
4. (Ante
erior n.º 3.)
5. (Ante
erior n.º 4.)
6. (Ante
erior n.º 5.)

Artigo 14
4.º
[...]
1- ………
………………
……………… ………………
………….
2-

……………………
………………
…………………………..
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3- As candidaturas
c
das operaçções admitid
das serão analisadas
a
ppelo Secreta
ariado
Técnico dos resp
petivos Progrramas Opera
acionais Reg
gionais ou poor entidade para
p
o
o designada
a pela resp
petiva Autoridade de Gestão, dee acordo co
om a
efeito
metodologia prevista em o
orientações técnicas ge
erais e espeecíficas e tendo,
t
eadamente, em conta o
os critérios de
d seleção referidos noo artigo 10.ºº e as
nome
elegib
bilidades pre
evistas nos artigos 8.º e 9.º do presente
p
reggulamento, sendo
s
elabo
orado um parrecer a subm
meter a decis
são da Autoridade de Geestão.
4- Nos termos
t
da alínea e) do n
número 7 do
o artigo 40.º do Decreto--Lei n.º 312//2007,
de 17
7 de Setemb
bro, serão de
efinidas as tipologias de investimentto e de operrações
cuja decisão carrece de conffirmação pela Comissão
o Ministerial de Coordenação
P
Operacionais
O
dos Programas
Regionais.
5- ………
………………
……………… ………………
……………..
6- ………
………………
……………… ………………
………………
………
7- Os prazos
p
inere
entes aos p
procedimenttos de anállise das caandidaturas serão
definidos pela Au
utoridade de Gestão em orientações técnicas geerais e espec
cíficas
a, designada
amente atrav
vés dos sítioos dos resp
petivos
a divvulgar de forrma alargada
Progrramas Opera
acionais Reg
gionais na Intternet.
8- ………
………………
……………… ………………
………………
……….
9- ………
………………
……………… ………………
………………
…..

Artigo 18
8.º
[...]
1- ………
………………
……………… ………………
………….
2-

……………………
………………
…………………………..

o do prazo p
previsto na alínea b) do
o número 1 do artigo 28
8.º do
3- O inccumprimento
Regu
ulamento Geral do FEDE
ER e do Fund
do de Coesã
ão, determinaa a suspens
são de
todoss os pagame
entos de co mparticipaçã
ão comunitárria ao benefficiário, no âmbito
â
dos Programas
P
Operacionais
O
Regionais, até
a à regularrização da siituação.

Artigo 21
1.º
[...]
1- Os beneficiários
b
s de apoio financeiro ficam obrig
gados ao ccumprimento
o das
obrigações previs
stas no artig
go 21.º do Re
egulamento Geral do FE
EDER e do Fundo
F
oesão.
de Co
2- ................
E
a operação
o
no
os moldes previstos na decisão de financiamen
nto, e,
a) Executar
q
quando
aplicá
ável, com ass alterações subsequente
s
emente aprovvadas, inicia
ando-a
n
no
prazo máximo
m
de 180 dias após a assinatura

do contratto de
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c
comparticipaç
ção finance
eira, salvo nos casos em que a fundamen
ntação
in
nvocada pelo
o beneficiário
o seja aceite
e pela Autorid
dade de Gesstão;
b) ………………
…
…………………
……
c) ………………
…
…………
d) ………………
…
……….
e) ………………
…
…………………
…
f)

…
………………
………………

g) ………………
…
…………..
h) ………………
…
………………...
3- ..............................................................
4- .....................................................................
5- .........................................................................

Artigo 23
3.º
[...]
Em
m caso de dúvidas ou om
missões, as m
as pela Autooridade de Gestão,
mesmas serrão apreciada
em
m observânccia da regu
ulamentação nacional e comunitária
a aplicável ao QREN e aos
Prrogramas Op
peracionais Regionais.
R

ANEX
XO I
Critérios
s de seleção
o das operaç
ções a que se refere o artigo 10.º do Regulam
mento
Específic
co “Ações Inovadoras p
para o Dese
envolvimentto Urbano”

à tipologias
s previstas no Artigo 4.º
4 do
Na seleçção das operações resspeitantes às
Regulamento Especíífico “Ações Inovadoras para o Des
senvolvimentto Urbano”, serão
es critérios:
aplicadoss os seguinte
a)...................................
b).....................................
c)...................................
d)......................................
e)...................................
f)..................................
g)..............................
…………....»
»
h)…………

2- É aditado o artigo 26.º ao regulam
mento específico “Ações
s Inovadorass para o Desenvolvime
ento
Urrbano”, com a seguinte redação:
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«Artigo
o 26.º
D
Disposições Transitórias
T
A partir de 15 de
e Dezembro de 2011, d
data de apro
ovação pela Comissão E
Europeia da
repro
ogramação dos POR do Norte, Centrro e Alentejo
o, as operaçõ
ões são can didatas aos
PO re
eferidos no Artigo
A
1.º do presente reg
gulamento.»

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
200-221 Lisboa, PO
ORTUGAL
Rua da Hortta Sêca, nº 15, 12
TEL + 351 21 324
4 54 35 FAX + 3511 21 324 54 50 EM
MAIL gseaedr@mee
e.gov.pt www.poortugal.gov.pt

43

Anexo
o 24
Re
egulamento
o Específico
o
Infraestrutu
I
ras e Equip
pamentos De
esportivos

Artigo Único
Ú
1- Os artigo
os 1.º, 5.º, 6.º, 12.º, 13
3.º, 14.º, 15
5.º, 19.º, 22..º, 24.º e o Anexo I do
o Regulame
ento
aprovado peela Comissã
específico
o “Infraestrutturas e Equi pamentos Desportivos”,
D
ão Ministeriall de
Coordena
ação do Pro
ograma Operracional Valo
orização do Território em
m 15 de Ou
utubro de 20
007,
com as alterações ap
provadas em 15 de Setem
mbro de 2008
8 e 31 de Maaio de 2011, passam a te
er a
seguinte redação:

«Artigo 1.º
1
[...]
nte Regulame
ento define o regime de acesso aos apoios conccedidos no âmbito
â
O presen
do domín
nio de interve
enção “Infrae
estruturas e Equipamento
E
os Desportivvos”, relativam
mente
às operaçções financia
adas pelo Fu
undo Europe
eu de Desenvolvimento R
Regional (FE
EDER)
no quadro
o dos seguin
ntes Program
mas Operacio
onais Region
nais do Contiinente:
a) POR Centro:
C
Eixo Prioritário
P
III – Coesão Lo
ocal e Urban
na;
b) POR Alentejo:
A
Eixo
o Prioritário I II – Coesão Local e Urba
ana.

Artigo 5.º
[...]
O domínio de interve
enção “Infrae
estruturas e Equipamentos Desportiivos” destina
a-se a
apoiar ass seguintes tipologias de operações:
…………………………
………………
……

Artigo 6.º
[...]
1.

………………
……………… ………………
………….
………

2.

As entidades
e
refferidas pode
em submeter operações em parceri a devendo, nesta
situaçção, designar um líderr de operaç
ção que as
ssumirá peraante o Prog
grama
Operracional Regional o estattuto de bene
eficiário, inde
ependentemeente das relações
que o mesmo esttabelecer com
m os outros parceiros.

Artigo 12
2.º
[...]
1.

………
………………
……………… ………………
………….
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2.

………
………………
……………… ………………
………………
…

3.

………
………………
……………… ………………
………………
…………..

4.

As ta
axas referidas nos núm
meros 1 e 2 poderão ser
s ajustadaas em funçã
ão da
necesssidade de convergência
c
a para a tax
xa de cofinan
nciamento m
média progra
amada
do Eixo Prioritário
o onde a ope
eração se enquadra.

5.

O ob
bjetivo de co
onvergência referido no número anterior será m
monitorizado
o pela
Autorridade de Ge
estão, que p
poderá propo
or à Comissã
ão Ministeriaal de Coordenação
o ajusstamento da
as taxas de ccofinanciame
ento a adotar no Eixo Priooritário em ca
ausa.

6.

………
………………
……………… ………………
………………
……

7.

………
………………
……………… ………………
………………
………..

8.

………
………………
……………… ………………
………………
………

Artigo 13
3.º
[…]
1. ………
………………
……………… ………………
………………
……………...
2. ………
………………
……………… ………………
………………
………….
3. Pode
e a Autoridad
de de Gestã o adotar a modalidade
m
de
d convite ppara apresen
ntação
de ca
andidaturas desde que considere fundamentad
f
damente adeequado tend
do em
consideração, de
esignadamen
nte, os recu
ursos finance
eiros disponníveis, o pottencial
e de beneficiá
ários e o gra
au de maturid
dade das ope
erações.
leque
4. (Ante
erior n.º 3.)
5. (Ante
erior n.º 4.)
6. (Ante
erior n.º 5.)
7. (Ante
erior n.º 6.)
8. (Ante
erior n.º 7.)

Artigo 14
4.º
[...]
1.

………
………………
……………… ………………
………….

2.

………
………………
……………… ………………
………….

3.

As fo
ormas de afe
erição das ccondições de
e admissibilidade e de aaceitabilidade dos
beneficiários e das
d
operaçõ
ões constam
m do Manu
ual de Proccedimentos e em
orientações técnicas a difund ir pela Autorridade de Gestão.

4.

………………
……………… ………………
…………
………

5.

………
………………
……………… ………………
………..

6.

………
………………
……………… ………………
………

Artigo 15
5.º
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[...]
1.

As candidaturas
c
das operaçções admitid
das serão analisadas
a
ppelo Secreta
ariado
Técnico dos resp
petivos Progrramas Opera
acionais Reg
gionais ou poor entidade para
p
o
o designada
a pela resp
petiva Autoridade de Gestão, dee acordo co
om a
efeito
metodologia prevista em o
orientações técnicas gerais e espeecíficas e tendo,
t
eadamente, em conta o
os critérios de
d seleção referidos noo artigo 10.ºº e as
nome
elegib
bilidades pre
evistas nos artigos 8.º e 9.º do presente
p
reggulamento, sendo
s
elabo
orado um parrecer a subm
meter a decis
são da Autoridade de Geestão.

2.

Nos termos
t
da alínea e) do n
número 7 do
o artigo 40.º do Decreto--Lei n.º 312//2007,
de 17
7 de Setemb
bro, serão de
efinidas as tipologias de investimentto e de operrações
cuja decisão carrece de conffirmação pela Comissão
o Ministerial de Coordenação
dos Programas
Regionais.
P
Operacionais
O

3.

………
………………
……………… ………………
……………..

4.

………
………………
……………… ………………
………………
………

5.

Os prazos
p
inere
entes aos p
procedimenttos de anállise das caandidaturas serão
definidos pela Au
utoridade de Gestão em orientações técnicas geerais e espec
cíficas
a, designada
amente atrav
vés dos sítioos dos resp
petivos
a divvulgar de forrma alargada
Progrramas Opera
acionais Reg
gionais na Intternet.

6.

………
………………
……………… ………………
………………
…….

7.

………
………………
……………… ………………
………………
………

Artigo 19
9.º
[...]
1.

………
………………
……………… ………………
………………
…………….

2.

………
………………
……………… ………………
………………
…………….

3.

O inccumprimento
o do prazo p
previsto na alínea b) do
o número 1 do artigo 28.º)do
Regu
ulamento Geral do FEDE
ER e do Fundo de Coesã
ão determinaa a suspens
são de
todoss os pagame
entos de com
mparticipação
o comunitária
a ao benefici ário, no âmb
bito do
Progrrama Operac
cional Regio nal, até à reg
gularização da
d situação.

Artigo
o 22.º
[...]
1.

……………………
………………
………………………………
………………
……

2.

………………
………………………………
………………
……
……………………
peração noss moldes prrevistos na decisão de financiamen
nto e,
a) Executar a op
ndo aplicável, com as altterações sub
bsequenteme
ente aprovaddas, iniciando
o-a no
quan
prazo máximo de
d 180 diass após a assinatura do contrato dee comparticipação
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nceira, salvo
o nos caos e
em que a fu
undamentaçã
ão invocadaa pelo benefficiário
finan
seja aceite pela Autoridade
A
d
de Gestão;
………………
…………..
b) ……
c) ……
………………
…….
d) …………………
…………..
e) …………………
………….
f) ……
………………
…………
g) …………………
…………
………………
……………
h) …………………
3.

……………………
…………….

4.

………………
……..
……………………

5.

……………………
…………

Artigo 24
4.º
[...]
Em caso
c
de dúvidas ou omisssões, as mesmas
m
serão apreciadass pela Autorridade
de Gestão, em ob
bservância d
da regulamen
ntação nacio
onal e comunnitária aplicável ao
gramas Ope racionais Re
egionais.
QREN e aos Prog

ANEX
XO I
s de seleção
o das operaç
ções a que se refere o artigo 11.º do Regulam
mento
Critérios
Específic
co “Infraestru
uturas e Equ
uipamentos Desportivos”
D

Na seleçção das operações resspeitantes às
à tipologias
s previstas no Artigo 5.º
5 do
Regulamento Específfico “Infraesttruturas e Eq
quipamentos Desportivoss”, serão aplicados
ntes critérios:
os seguin
1.

……………………
………………
…………..

2.

………………
…………......»
»
……………………

2- É aditado o arrtigo 26.º ao regulamento
o específico “Infraestrutu
uras e Equippamentos De
esportivos”, com
c
dação:
a seguinte red

«Artigo
o 26.º
D
Disposições Transitórias
T

Gabinete do
d Secretário de Estado Adjunto da
d Economia e De
esenvolvimento R
Regional
200-221 Lisboa, PO
ORTUGAL
Rua da Hortta Sêca, nº 15, 12
TEL + 351 21 324
4 54 35 FAX + 3511 21 324 54 50 EM
MAIL gseaedr@mee
e.gov.pt www.poortugal.gov.pt

47

A parrtir de 15 de Dezembro de
d 2011, data
a de aprovaç
ção pela Com
missão Euro peia da reprrogramação dos
d
POR do Centro e do Alentejo
o, as operaçções são can
ndidatas aos PO referidoos no Artigo 1.º do prese
ente
regulamento.»
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Anexo
o 25
Re
egulamento
o Específico
o
Promoçã
ão e Capacittação Institu
ucional

Artigo Único
Ú
1- O artigo 1.º do
d Regulam
mento especíífico “Promo
oção da Cap
pacitação Innstitucional”, aprovado pela
p
Co
omissão Min
nisterial de Coordenação
C
dos Program
mas Operacionais Regioonais do Continente em 1 de
Ab
bril de 2008 com as alte
erações apro
ovadas em 14
1 de Agosto
o de 2009, 220 de Abril de
d 2010 e 4 de
Ab
bril de 2011, passa a ter a seguinte re
edação:

1
«Artigo 1.º
[...]
11.

.................................................... .......................................................... ..................

22.

.................................................... .......................................................... ..................
mento;
orte: Eixo Priioritário I – C
Competitivida
ade, Inovação e Conhecim
a) PO No
b) PO Ce
entro: Eixo Prioritário
P
I – Competitivid
dade, Inovação e Conheccimento;
c) ................................................. ...............................................................................
d) PO Ale
entejo: Eixo Prioritário I – Competitividade, Inovação e Conheecimento;
e) ................................................. ......................................................................................»
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Anexo
o 26
Re
egulamento
o Específico
o
Assistên
ncia Técnica
a dos Progra
amas Opera
acionais Reg
gionais

Artigo Único
Ú
Os a
artigos 1.º e 11.º do Re
egulamento específico “Assistência Técnica doss Programas Operacion
nais
Regio
onais”, apro
ovado pela Comissão Ministerial de Coorde
enação dos Programas
s Operacion
nais
Regio
onais do Continente em 19 de Marçço de 2008 com
c
a alteraç
ção aprovadda em 5 de Junho
J
de 20
009,
passa
am a ter a se
eguinte redação:

«Artigo 1.º
1
[...]
1- ...................................................... ........................................................... .................
2
2- As opera
ações a apoiar no âmbito
o deste Regulamento sã
ão as enquaddráveis nos
seguintess Programas
s e Eixos Prio
oritários:
a) POR
P
Norte: Eixo
E
Prioritárrio V – Assisttência Técnic
ca;
b) POR
P
Centro: Eixo Prioritá
ário IV - Assistência Técn
nica;
c) POR
P
Lisboa: Eixo Prioritá
ário IV – Assiistência Técn
nica;
d) POR
P
Alentejo
o: Eixo Priorittário IV - Ass
sistência Téc
cnica;
e) POR
P
Algarve: Eixo Priorittário IV – Ass
sistência Téc
cnica.

Artigo 11
1.º
1
1. As cand
didaturas são
o apresenta
adas em perríodos pré-determinadoss e nos term
mos e
condiçõe
es a definir pela
p
Autorida
ade de Gestã
ão de cada POR.
P
2
2. Pode a Autoridade
A
de
d Gestão a
adotar a mod
dalidade de convite
c
paraa apresentaç
ção de
candidatturas desde
e que con
nsidere fund
damentadam
mente adeq uado tendo
o em
considerração, design
nadamente, os recursos financeiros disponíveis, o potencial leque
de benefficiários e o grau
g
de matu
uridade das operações.
3
3.

(Anterio
or n.º 2.)

4
4. (Anteriorr n.º 3.)
5
5. (Anteriorr n.º 4.)»
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