
bizfeira 2020
oportunidades de financiamento

europarque 17 abril 2015



bizfeira 2020
oportunidades de financiamento

europarque 17 abril 2015

Apresentação Estrutura

Estratégia 2020 / Acordo de Parceria

Portugal 2020

PO Inclusão Social e Emprego 

Objectivos

Eixos Estratégicos

Tipologias

Avisos de Candidaturas



bizfeira 2020
oportunidades de financiamento

europarque 17 abril 2015
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Estratégia EUROPA 2020 Metas de Portugal

crescimento
inteligente

crescimento
sustentável

crescimento
inclusivo

Prioridade 2020 Objectivos Meta

Aumentar o emprego

Combate à pobreza e às
desigualdades sociais

Clima e energia

Reforço da I&D e inovação

Mais e melhor educação

� Investimento em I&D em % do PIB

� Taxa abandono escolar precoce /formação (pop. 18-24)

� Diplomados 30-34 com ensino superior ou equivalente

Indicadores

� Emissões de Gases de Efeito Estufa (face a 2005)

� Energias renováveis no consumo de energia final

� Eficiência energética (ganho no consumo face a 2005)

� Taxa de emprego (população 20-64 anos)

� Pessoas em risco de pobreza /exclusão (face a 2008)

2,7 a 3,3 %

10,0 %

40,0 %

+ 1,0 %

31,0 %

20,0 %

75,0 %

-200 mil
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Acordo de Parceria Portugal 2020 Matriz de estruturação temática

Domínios Temáticos
Objectivos
Temáticos

Domínios Transversais

Abordagem Territorial Reforma da Administração Pública

Competitividade
e

Internacionalização

OT 01. Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação

OT 02. Melhoria do acesso às TIC, bem como a sua utilização e a sua qualidade

OT 03. Reforço da competitividade das PME

OT 07. Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas (…) infraestruturas (…)

OT. 11. Reforço da capacidade institucional das autoridades (…) e da eficiência da administração pública

Inclusão Social
e Emprego

OT 08. Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores

OT 09. Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à discriminação 

Capital Humano OT 10. Investimentos na educação, formação e formação profissional (…) aquisição de competências e a ALV

Sustentabilidade
e Eficiência no

Uso de Recursos

OT 04. Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

OT 05. Promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão dos riscos

OT 06. Preservação e proteção do ambiente e promoção da utilização eficiente dos recursos
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Acordo de Parceria Portugal 2020 Matriz de estruturação temática

Domínios Temáticos
Objectivos
Temáticos

Domínios Transversais

Abordagem Territorial Reforma da Administração Pública

Competitividade

e

Internacionalização

OT 01. Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação

OT 02. Melhoria do acesso às TIC, bem como a sua utilização e a sua qualidade

OT 03. Reforço da competitividade das PME

OT 07. Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas (…) infraestruturas (…)

OT. 11. Reforço da capacidade institucional das autoridades (…) e da eficiência da administração pública

Inclusão Social
e Emprego

OT 08. Promoção da sustentabilidade e qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores

OT 09. Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à discriminação 

Capital Humano OT 10. Investimentos na educação, formação e formação profissional (…) aquisição de competências e a ALV

Sustentabilidade

e Eficiência no

Uso de Recursos

OT 04. Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

OT 05. Promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão dos riscos

OT 06. Preservação e proteção do ambiente e promoção da utilização eficiente dos recursos
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Portugal 2020 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI)

Domínios Temáticos
Objectivos
Temáticos

Domínios Transversais M € % %

Competitividade
e

Internacionalização

OT 01. Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 2.328,8 9,0%

37,7%

OT 02. Melhoria do acesso às TIC, bem como a sua utilização e a sua qualidade 294,9 1,1%

OT 03. Reforço da competitividade das PME 6.009,7 23,3%

OT 07. Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas (…) infraestruturas (…) 845,1 3,3%

OT. 11. Reforço da capacidade institucional das autoridades (…) e da eficiência da administração pública 249,7 1,0%

Inclusão Social
e Emprego

OT 08. Promoção da sustentabilidade e qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores 1.903,7 7,4%
17,3%

OT 09. Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à discriminação 2.569,6 10,0%

Capital Humano OT 10. Investimentos na educação, formação e formação profissional (…) aquisição de competências e a ALV 4.327,3 16,8% 16,8%

Sustentabilidade
e Eficiência no

Uso de Recursos

OT 04. Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 1.992,3 7,7%

24,2%OT 05. Promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão dos riscos 1.190,3 4,6%

OT 06. Preservação e proteção do ambiente e promoção da utilização eficiente dos recursos 3.057,9 11,9%

TOTAL 25.792,8 

4.473,3 M€
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Portugal 2020 Estruturação operacional

PO Norte

PO Centro

MAR 2020

PO Algarve

PO Alentejo

PO Madeira

PO Lisboa

PO Açores
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POs Cooperação

Espanha - Portugal

Sudoeste Europeu

Madeira - Açores - Canárias

ESPON, URBACT, INTERACT, INTERREG C

Espaço Atlântico

Mediterrâneo
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PO Inclusão Social e Emprego Objectivos Estratégicos

Objectivos Estratégicos

Aumentar as condições 

de empregabilidade (dos 

desempregados e dos 

menos qualificados) e 

estimular a criação líquida 

de emprego

Ajustar as políticas 

activas de emprego às 

necessidades dos 

territórios e dos grupos 

alvo e melhorar a 

capacidade de resposta 

destes serviços públicos

Aumentar a inclusão 

activa e a criação de 

emprego dos grupos 

vulneráveis

Reforçar a cobertura e a 

qualidade dos serviços de 

apoio (sociais e de 

saúde), aumentando 

também as respostas de 

parcerias locais

Reforçar o combate às 

discriminações com base 

no sexo, orientação 

sexual, origem étnica ou 

racial, religião, deficiência 

e idade
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PO Inclusão Social e Emprego Taxas de Cofinanciamento

Operações financiadas através do Fundo Social Europeu (FSE)

Financiamento público
POISE Eixos 1 e 3
(Norte, Centro e 

Alentejo)

PO ISE
Eixo 2

POR Norte,
POR Centro,
POR Alentejo

POR Lisboa POR Algarve

Contribuição europeia 85 % 92 % 85 % 50 % 80 %

Contribuição pública nacional 15 % 8 % 15 % 50 % 20 %

Operações financiadas através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regoinal (FEDER)

Financiamento público
POISE Eixos 1 e 3
(Norte, Centro e 

Alentejo)

POR Norte,
POR Centro,
POR Alentejo

POR Lisboa POR Algarve

Contribuição europeia 85 % 85 % 50 % 80 %

Contribuição pública nacional 15 % 15 % 50 % 20 %
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PO Inclusão Social e Emprego Eixos Prioritários

Eixos Prioritários

1.

Promover a 

sustentabilidade e a 

qualidade do emprego

2.

Iniciativa

Emprego Jovem

3.

Promover a inclusão 

social e combater a 

pobreza e a 

discriminação

4.

Assistência técnica
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PO ISE Eixo Prioritário I.

8i. Acesso ao
Emprego

8ii. Integração 
Profissional

8iv. Igualdade de 
Oportunidades

8v. Adaptabilidade dos 
Trabalhadores

8vii. Modernização do 
mercado de trabalho

1.1. Integrar 

desempregados e 

inactivos no mercado de 

trabalho

1.2. Integrar os jovens no 

mercado de trabalho

1.3. Reforçar a 

conciliação entre a vida 

familiar e profissional

1.4. Apoio à criação do 

próprio emprego por 

mulheres

1.5. Melhorar a 

empregabilidade da 

população activa

1.6. Modernizar as 

instituições no mercado 

de trabalho

1.7. Modernizar a 

capacitação institucional 

dos Parceiros Sociais

EP I. Promover a sustentabilidade e qualidade do emprego
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PO ISE Eixo Prioritário III.

9i. Inclusão Activa
9iii. Igualdade de 
Oportunidades

9iv. Acesso a
Serviços Sustentáveis

9v. Empreendedorismo

3.1. Promover competências a 

grupos potencialmente 

vulneráveis

3.2. Reforçar a coesão social

3.3. Promover um voluntariado 

potenciador de inclusão social

3.4. Promover a igualdade de 

oportunidades e género

3.5. Alargar a oferta de serviços 

sociais e de saúde

3.6. Promover o 

empreendedorismo e a
inovação social

EP III. Promover a inclusão e combater a pobreza e a discriminação
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PO ISE Tipologias de operações com interesse potencial

Tipologia de operações Descrição Beneficiários

(1.3) Apoio técnico à elaboração, 
monitorização de execução e avaliação dos 
planos para a igualdade

Desenvolvimento de diagnósticos, à elaboração, implementação, 
monitorização, divulgação e avaliação de planos para a 
igualdade.

P. colectivas de direito público
P. colectivas sem fins lucrativos
P. colectivas / PME
Entidades do sector cooperativo

(1.4) Ações de informação, sensibilização e 
capacitação para o empreendedorismo

Apoio à capacitação e constituição de empresas por mulheres

Associações de mulheres empresárias, 
outras associações empresariais, 
comerciais e ou industriais, agências de 
desenvolvimento regional sem fins 
lucrativos, cooperativas e outras entidades 
da economia social

(1.5) Formação modular para empregados 
e desempregados

Formações modulares certificadas, estruturadas sob a forma de 
unidades de formação de curta duração (UFCD), realizadas de 
acordo com os referenciais previstos no Catálogo Nacional de 
Qualificações (CNQ)

P. colectivas de direito público
Rede de centros do IEFP
Pessoas colectivas de direito privado, com 
ou sem fins lucrativos

(1.5) Formação modular para 
desempregados de longa duração

Formações modulares certificadas, estruturadas sob a forma de 
unidades de formação de curta duração (UFCD), realizadas de 
acordo com os referenciais previstos no Catálogo Nacional de 
Qualificações (CNQ)

P. colectivas de direito público
Rede de centros do IEFP
Pessoas colectivas de direito privado, com 
ou sem fins lucrativos
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PO ISE Tipologias de operações com interesse potencial

Tipologia de operações Descrição Beneficiários

Capacitação para a inclusão
Acções de formação para o desenvolvimento de atitudes e 
capacidades de aprendizagem, que visem as dimensões pessoal 
e social

P. colectivas de direito público
Rede de centros do IEFP
Pessoas colectivas de direito privado, com 
ou sem fins lucrativos

Cultura para Todos

Acções de dinamização de práticas artísticas e culturais (grupos 
excluídos ou socialmente desfavorecidos, idosos)
Projetos para pessoas em risco de exclusão social, para 
cidadania ativa, fruição cultural
Ações de intermediação para aquisição de competências 
básicas, pessoais e sociais e práticas artísticas
Respostas integradas através da participação cultural e artística 
(infância e juventude, idosa, pessoas com deficiência, família e 
comunidade)
Melhoria do acesso à cultura e à arte
Elaboração e a divulgação de conteúdos
culturais digitais acessíveis a pessoas com deficiências e 
incapacidades e ou a grupos excluídos ou socialmente 
desfavorecidos.

Pessoas colectivas de direito público, 
pertencentes à administração central, 
incluindo institutos públicos, e local;
Pessoas colectivas de direito privado, com 
ou sem fins lucrativos

Formação e sensibilização para um 
voluntariado de continuidade

Acções de formação e de sensibilização para voluntários e/ou 
entidades da economia social

Pessoas colectivas de direito público, da 
admin. central, e institutos públicos;
Pessoas colectivas de direito privado, com 
ou sem fins lucrativos
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PO ISE Tipologias de operações com interesse potencial

Tipologia de operações Descrição Beneficiários

Formação de públicos estratégicos

• Promoção da igualdade de género e da prevenção e combate à 
discriminação em razão do sexo, da orientação sexual e da 
identidade de género

• Prevenção e combate à violência doméstica e, em geral, à 
violência de género, incluindo a mutilação genital feminina

• Prevenção e combate ao tráfico de seres humanos
• Apoio e acompanhamento especializados a vítimas e 

agressores
• Certificação ou especialização em igualdade de género

• Pessoas colectivas de direito público;
• Pessoas colectivas de direito privado, 

habilitadas para a promoção da formação 
neste domínio, nos termos da 
regulamentação aplicável.

Formação de técnicos especializados

• Acções de formação de técnicos de reabilitação na área da 
reabilitação profissional das pessoas com deficiência e 
incapacidade;

• Acções de formação de desenvolvimento de competências dos 
profissionais de saúde ou outros agentes da saúde

Pessoas colectivas de direito público;
Rede de centros do IEFP
Pessoas colectivas de direito privado,
com ou sem fins lucrativos

Sensibilização e (in)formação de suporte às 
reformas nos serviços sociais e de saúde

• Formação e ou informação junto de utentes dos serviços 
sociais e de saúde (TIC, teleassistência e telemedicina)

• Sensibilização e ou informação para a prevenção de 
comportamentos de risco (em ambiente escolar, higiene oral, 
nutrição)

• Campanhas de sensibilização e informação sobre a temática 
dos comportamentos aditivos

• Pessoas colectivas de direito privado, 
com ou sem fins lucrativos;

• Pessoas colectivas de direito público da 
administração central e institutos públicos, 
e à administração local
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PO ISE Tipologias de operações com interesse potencial

Tipologia de operações Descrição Beneficiários

Qualificação e emprego de pessoas com 
deficiência e incapacidade

• Qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade;
• Apoio à inserção e colocação no mercado de trabalho de 

pessoas com deficiência e incapacidade;
• Emprego apoiado de pessoas com deficiência e incapacidade;
• Financiamento de produtos de apoio para pessoas com

deficiência e incapacidade.

Entidades formadoras certificadas, com 
estruturas especificamente vocacionadas 
para a área da deficiência, no âmbito das 
ações relativas à qualificação
IEFP

Inserção socioprofissional
da comunidade cigana

Acções desenvolvidas no âmbito da Estratégia Nacional para a
Integração das Comunidades Ciganas (ENICC).

Entidades públicas e privadas, sem fins 
lucrativos

Projeto de mediadores municipais 
interculturais

• integração de públicos em situação de vulnerabilidade social, 
assentes nos princípios da mediação, da interculturalidade e da 
intervenção comunitária

• criação de equipas de mediadores interculturais e de 
intervenção municipal dirigida à integração das comunidades 
imigrantes e das comunidades ciganas.

Pessoas colectivas de direito público da 
administração local;
Pessoas colectivas de direito privado, sem 
fins lucrativos;
Entidades da administração indireta do 
Estado;

Apoio financeiro e técnico a ONG e outras 
entidades da sociedade civil

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem 
fins lucrativos que atuam no âmbito da promoção da igualdade

de género e da prevenção e combate à violência doméstica e de 
género e ao tráfico de seres humanos

ONG e outras entidades da sociedade civil 
sem fins lucrativos, com objetivos 
estatuários da promoção da igualdade de 
género e ou a prevenção e combate à 
violência doméstica e de género e ou a 
prevenção e combate ao tráfico de seres 
humanos
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PO ISE Tipologias de operações com interesse potencial

Tipologia de operações Descrição Beneficiários

Instrumentos específicos de proteção das 
vítimas e de acompanhamento dos 
agressores na violência doméstica

• De atendimento, acompanhamento e apoio especializados a 
vítimas de violência doméstica, violência de género e tráfico de 
seres humanos;

• De acolhimento de emergência de vítimas de violência 
doméstica;

• De acolhimento de vítimas de tráfico de seres humanos;
• De acompanhamento e apoio especializados a agressores de 

violência doméstica e de género;
• De sensibilização para o público em geral e ou para públicos 

específicos;
• De produção e divulgação de material formativo, informativo e 

pedagógico.

As entidades públicas ou privadas, que 
apresentem, para o efeito, um plano 
concreto de intervenção

Modelos de apoio à vida independente

Serviços diferenciados e diversificados, adequados a pessoas 
com deficiência e incapacidade e seus cuidadores ou famílias: 
Cuidar dos cuidadores; Reabilitação de proximidade; Assistência 
pessoal; Modelo de intervenção integrada para situações de 
diagnóstico duplo; Rede de Centros Especializados (RCE).

Pessoas colectivas de direito privado sem 
fins lucrativos;
Pessoas colectivas de direito público, da 
administração central e local.

Rede de cuidadores de proximidade
Desenvolvimento de projetos preventivos, reforçando os 
mecanismos de apoio, dirigidos a pessoas idosas e a pessoas 
com deficiência e incapacidade

Pessoas colectivas de direito privado sem 
fins lucrativos;
Pessoas colectivas de direito público, da 
administração central e local.
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PO ISE Tipologias de operações com interesse potencial

Tipologia de operações Descrição Beneficiários

Suporte ao doente em casa ou na 
comunidade através do uso de tecnologias

Desenvolvimento de serviços de saúde à distância, com 
tecnologias de saúde de proximidade, telemonitorização e o 
acompanhamento do doente à distância

Pessoas colectivas de direito privado, com 
ou sem fins lucrativos;
Pessoas colectivas de direito público

Idade Mais

Actividades culturais, educacionais e de convívio, com carácter 
regular, para um envelhecimento saudável de idosos em 
exclusão social;
Autonomia e a independência dos idosos;
Qualidade de vida e os níveis de bem-estar físico e mental
(…)

Pessoas colectivas de direito privado, sem 
fins lucrativos;
Pessoas colectivas de direito público da 
administração central e local

Cuidados especializados
Desenvolvimento de projetos dirigidos a pessoas
com deficiência e incapacidade, demências e prematuros

Pessoas colectivas de direito privado, sem 
fins lucrativos;
Pessoas colectivas de direito público da 
administração central e local

Qualificação do sistema nacional de 
intervenção precoce na infância

Promoção da inclusão e da cidadania de crianças entre os 0 e os 
6 anos e das respetivas famílias

Pessoas colectivas de direito privado, sem 
fins lucrativos;
Pessoas colectivas de direito público da 
administração central e local, e institutos 
públicos
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PO ISE Tipologias de operações com interesse potencial

Tipologia de operações Descrição Beneficiários

Apoio à parentalidade positiva

Capacitação das famílias, em situação de vulnerabilidade social, 
para o exercício de uma parentalidade responsável;
Capacitação de técnicos, outros profissionais e colaboradores de 
ação social, na formação para o desempenho parental.

Pessoas colectivas de direito privado, sem 
fins lucrativos;
Pessoas colectivas de direito público da 
administração central e local

Rede local de intervenção social

intervenção articulada e integrada de entidades com 
responsabilidade no desenvolvimento de ação social, visando 
potenciar uma atuação concertada dos diversos organismos e 
entidades envolvidas na prossecução do interesse público e 
promover a implementação de novos mecanismos de atuação e 
diferentes estratégias de ação em resposta às necessidades 
sociais

Pessoas colectivas de direito privado, sem 
fins lucrativos;
Pessoas colectivas de direito público

Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social

De acordo com diploma normativo específico:
a) Emprego, formação e qualificação;
b) Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil;
c) Capacitação da comunidade e das instituições;
d) Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em 
territórios afetados por calamidades.

Pessoas colectivas de direito público;
Pessoas colectivas de direito privado, sem 
fins lucrativos, associações empresariais, 
comerciais ou industriais;
Pessoas colectivas de direito privado, com 
fins lucrativos, se integram os Conselhos 
Locais de Acção Social.
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PO ISE Tipologias de operações com interesse potencial

Tipologia de operações Descrição Beneficiários

Capacitação institucional das organizações 
da economia social membros do conselho 

nacional para a economia social

gabinetes de apoio à economia social
bases de dados que utilizem tecnologia web
criação de condições de trabalho em rede, a nível nacional e 
europeu
boas práticas na economia social
Intervenções formativas na metodologia de formação-ação

organizações da economia social membros 
do CNES

(1.7) Reforço da capacitação institucional 
dos parceiros sociais com assento na 

Comissão Permanente de Concertação 
Social

Trabalho em rede, boas práticas, produção e edição de análises, 
estudos, estatísticas e indicadores, acções de formação de 
sensibilização e informação e desenvolvimento de bases de 
dados

Parceiros sociais com assento na CPCS

Programa de capacitação para o 
investimento social

capacitação para o investimento social, com planos de 
capacitação com consultoria, formação organizada com recurso 
à metodologia de formação-ação e formação certificada

entidades da economia social, públicas e 
privadas, promotoras de iniciativas e 
investimentos em inovação e 
empreendedorismo social

Programa de parcerias para o impacto
criação, desenvolvimento e ou crescimento de IIES de elevado 
potencial de impacto, que contem com o apoio e cofinanciamento 
de investidores sociais

entidades da economia social, públicas e 
privadas, promotoras de iniciativas e 
investimentos em inovação e 
empreendedorismo social
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PO ISE Tipologias de operações com interesse potencial

Tipologia de operações Descrição Beneficiários

Títulos de Impacto social

intervenções desenvolvidas por entidades da economia social,
públicas e privadas que visam oferecer respostas orientadas 
para os resultados e com elevado potencial de impacto na
resolução de problemas sociais

Parcerias compostas por, pelo menos, uma 
entidade pública, um investidor social e 
uma organização da economia social ou 
outra entidade privada que realize a 
intervenção

Investimento na área dos equipamentos 
sociais

operações e ações de construção, reconversão, ampliação, 
remodelação e adaptação dos espaços físico e aquisição de 
equipamentos da rede de equipamentos sociais, bem como o
apetrechamento e ou substituição de equipamento móvel

Pessoas colectivas de direito público e as 
entidades de direito privado sem fins 
lucrativos que atuam na área social.

Concessão de apoio à regeneração física, 
económica e social das comunidades 

desfavorecidas
em zonas urbanas e rurais

Reabilitação integral de edifícios de habitação social
Reabilitação de espaço público
Reabilitação ou reconversão de equipamento de utilização 
coletiva

Organismos da administração direta e 
indireta do Estado;
Autarquias locais e suas associações;
Entidades do sector empresarial do Estado 
e do sector empresarial local;
Pessoas colectivas de direito privado sem 
fins lucrativos.
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PO SEUR Apoios à Eficiência Energética

Tipologia de operações Descrição Beneficiários

Promoção da eficiência energética e da 
utilização das energias

renováveis nas empresas

Otimização e instalação de tecnologias e sistemas 
energeticamente eficientes ao nível dos processos produtivos

Otimização e instalação de tecnologias e sistemas
energeticamente eficientes ao nível de sistemas de suporte

Intervenções na envolvente opaca de edifícios climatizados ou 
refrigerados

Intervenções na envolvente envidraçada de edifícios climatizados 
ou refrigerados

Intervenções nos sistemas técnicos instalados

Intervenções ao nível da implementação de sistemas de gestão 
técnica de energia

Aquisição de veículos elétricos ou de veículos com motorização a 
gás natural veicular

Conversão de veículos próprios para gás natural

Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nas 
empresas para autoconsumo

Auditorias, diagnósticos e outros estudos e trabalhos necessários 
à realização do investimento

Empresas

IPSS

ESES

Instrumentos Financeiros
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PO ISE Calendário indicativo de Avisos de Concursos (Abril-Maio)

Tipologia de operações Abertura Encerramento

Reforço da capacitação institucional dos PS com assento na CPCS Abril 2015 Maio 2015

Reforço da capacitação institucional dos Parceiros do CNES Abril 2015 Maio 2015

Capacitação para a inclusão Maio 2015 Maio 2015

Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos Maio 2015 Junho 2015

Qualificação - Pessoas com deficiência e ou incapacidade Maio 2015 Junho 2015

Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) Maio 2015 Junho 2015

Rede local de intervenção social (RLIS) Maio 2015 Junho 2015
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PO ISE Calendário indicativo de Avisos de Concursos (Junho)

Tipologia de operações Abertura Encerramento

Apoio técnico à elaboração, monitorização da execução
e avaliação de planos para a igualdade

Junho 2015 Julho 2015

Cultura para todos Junho 2015 Junho 2015

Formação de públicos estratégicos Junho 2015 Julho 2015

Cuidados especializados (prematuros/demências) Junho 2015 Outubro 2015

Modelos de apoio à vida independente (MAVI) Junho 2015 Julho 2015

Qualificação do sistema nacional de intervenção precoce na infância Junho 2015 Junho / Outubro 2015

Programa de Capacitação para o Investimento Social Junho 2015 Setembro 2015
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bizfeira

bizfeira@cm-feira.pt

T 256 370 803

T 926 664 130
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tito miguel pereira gestluz
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T. 932 533 723

portugal2020
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