
 

 

 

  

O que é o Portugal 2020? 

O Portugal 2020 é o Acordo de Parceria adotado entre  

Portugal e a Comissão Europeia que reúne a atuação dos cinco 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI)* com 

vista à coesão e desenvolvimento económico, social e 

territorial de Portugal, entre 2014 e 2020. 

Com o Portugal 2020 vamos exportar mais, ser mais 

inovadores, criar mais emprego, reduzir assimetrias regionais 

e incluir todos os portugueses. Vamos ser mais sustentáveis e 

apostar no crescimento verde. 

Com o apoio de 25 mil milhões de euros de fundos da União 

Europeia, vamos recuperar a trajetória de crescimento e de 

criação de emprego qualificado.  

 

Quais são as prioridades? 

São quatro as prioridades do Portugal 2020: 
 

Competitividade e Internacionalização 

·Aumentar as exportações  

·Promover o emprego qualificado 

·Investir em Investigação, desenvolvimento e inovação  

·Capacitar PME para a atuação em mercados globais 

·Reduzir custos e os tempos de transporte de mercadorias 

·Criar valor na agricultura e estimular a economia do mar 

·Garantir uma Administração Pública mais moderna 

 

Inclusão Social e Emprego 

·Melhorar o acesso ao emprego dos jovens e de grupos mais 

vulneráveis 

·Promover o desenvolvimento de competências para 

integração e reintegração no mercado de trabalho 

·Melhorar o acesso aos serviços sociais e da saúde 

·Promover a inclusão ativa e a igualdade de oportunidades 

 

Capital Humano 

·Reduzir o abandono escolar  

·Reforçar o ensino profissional e a sua ligação ao mercado de  

trabalho  

·Apostar no ensino superior e na formação avançada  

·Melhorar a qualidade da educação e formação  

·Mais sucesso educativo, mais empregabilidade 

 
*Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu, Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos 
 

·Caminhar para uma economia de baixo carbono 

·Investir em eficiência energética e redes inteligentes  

·Aumentar a capacidade de adaptação às alterações climáticas 

·Proteger o litoral da erosão, reduzir incêndios e prevenir   

inundações 

·Reduzir e reciclar resíduos, promover a gestão eficiente da água 

 

Quais são os Programas? 

 

O Portugal 2020 é operacionalizado através de 16 Programas: 

 

Programas Operacionais Temáticos no Continente 
 

·COMPETE 2020 – Programa Operacional Competitividade 

   e Internacionalização  

·POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 

·POCH – Programa Operacional Capital Humano 

·POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 

no Uso dos Recursos 

 

Programas Operacionais Regionais no Continente 
 

·Norte 2020 – Programa Operacional Regional do Norte 

·Centro 2020 – Programa Operacional Regional do Centro 

·Lisboa 2020 – Programa Operacional Regional de Lisboa 

·Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo 

·CrescAlgarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve 

 

Programas Operacionais Regionais nas Regiões  
Autónomas 
 

·Açores 2020 – Programa Operacional da Região Autónoma 

dos Açores 

·Madeira 14-20 – Programa Operacional da Região  

  Autónomada Madeira 

 

Programas de Desenvolvimento Rural 
 

·PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural  

  do Continente 

·PRORURAL+ – Programa de Desenvolvimento Rural da 

  RegiãoAutónoma dos Açores 

·PRODERAM2020 – Programa de Desenvolvimento Rural  

  da Região Autónoma da Madeira 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Programa para o Fundo Europeu dos Assuntos  
Marítimos e das Pescas (FEAMP) 

·Mar 2020 – Programa Operacional Mar 2020 

 

Programa Operacional Assistência Técnica  

·POAT 2020 – Programa Operacional Assistência Técnica 

(suporte à governação  do Portugal 2020 e ao sistema de 

gestão e controlo) 

 

No âmbito do objetivo de Cooperação Territorial Europeia, 

as regiões portuguesas podem participar ainda em vários 

programas operacionais em cooperação com outros 

Estados-membros. 

 
Programas Operacionais de Cooperação 
Territorial Europeia 

 

·POCTEP – Programa Operacional Transfronteiriço 

  Espanha-Portugal  

·ENI CBC MED – Instrumento Europeu de Vizinhança  

·ENI Mid Atlantic – Instrumento Europeu de Vizinhança 

·PO MAC – Programa Operacional Transnacional 

  Madeira-Açores-Canárias 

·PO Espaço Atlântico – Programa Operacional 

Transnacional Espaço Atlântico  

·PO SUDOE – Programa Operacional Transnacional Sudoeste 

Europeu 

·PO MED – Programa Operacional Transnacional  

  Mediterrâneo  

·Espon, Urbact, e Interreg Europe 

 

Como candidatar a sua empresa  
ou organização? 
 

Agora é mais fácil candidatar a sua empresa ou organização. 

Basta aceder ao Portal Portugal 2020 em 
www.portugal2020.pt  

 

No Portal Portugal 2020 encontra toda a informação sobre os 

Programas, a legislação aplicável, os avisos de abertura de  

candidaturas, as notícias mais importantes e as perguntas  

frequentes - FAQ. É também neste portal que encontra o 

Balcão 2020, o seu ponto de acesso para apresentação de 

candidaturas. 

O que é essencial saber para submeter uma 
candidatura? 

·Consulte o Calendário com a previsão das datas para 

abertura de candidaturas, nas diversas prioridades de 

investimento, no Portal Portugal 2020 em “Planos de Avisos de 

Abertura de Candidaturas”. Identifique o domínio temático e 

concurso adequado ao seu projeto de investimento. 

 

·Consulte os Avisos de abertura de candidaturas, que  

especificam, entre outros, os objetivos e prioridades, as 

tipologias de operações, a natureza e obrigações dos 

beneficiários, a área geográfica de aplicação, os critérios 

específicos de elegibilidade das operações e despesa, as taxas 

de financiamento, os critérios de seleção das candidaturas e os 

indicadores de resultado a alcançar. Por vezes, os Avisos vêm 

acompanhados de Orientações, de respostas a Perguntas 

Frequentes e de Anexos.  

 

No Portal Portugal 2020 pode fazer a subscrição automática 

dos avisos de abertura de candidaturas. 

 

·Cumpridos todos os critérios constantes do Aviso, pode  

submeter a sua candidatura através do Balcão 2020. 

 

·Se tiver dúvidas, aceda às FAQ no Portal Portugal 2020.  

Pode também aceder ao Formulário de contacto, disponível no  

rodapé do Portal Portugal 2020 e colocar a sua questão. 

 

Qual a missão do Curador do Beneficiário? 

O Curador do Beneficiário recebe e aprecia as queixas 

apresentadas pelos beneficiários por carta ou por correio 

eletrónico ou ainda através do formulário disponível no Portal 

Portugal 2020, na área Curador. 

Portal Portugal 2020:  

www.portugal2020.pt 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP:  

http://www.adcoesao.pt 

Siga-nos em  

www.facebook.com/ADCoesao  

https://twitter.com/ADeCoesao 

 

 

http://www.portugal2020.pt/
http://curador.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://www.adcoesao.pt/index.html
https://twitter.com/ADeCoesao

