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O Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020 é o principal instrumento financeiro 
ao dispor da Região Alentejo para a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Regional no período 
2014-2020, complementado por outros instrumentos financeiros do Portugal 2020.

O Alentejo 2020 foi aprovado pela Decisão C(2014)10163 de 18/12/2014, tendo sido objeto de várias 
reprogramações, para ajustamento da programação inicial às necessidade decorrentes da sua implementação. 
A última reprogramação aprovada pela Decisão C(2020)7398 de 22.10.2020 pretendeu dar resposta à grave 
crise económica decorrente da COVID 19.

A estrutura do Programa Operacional Regional do Alentejo reflete as opções nacionais consubstanciadas no 
Acordo de Parceria com a Comissão Europeia, designadamente na articulação dos PO Temáticos com o PO 
Regional do Alentejo, bem como as Prioridades de Intervenção da Estratégia de Desenvolvimento Regional, 
nomeadamente na concretização de macro objetivos para o Alentejo no horizonte 2020.

O Alentejo 2020 aposta:

No desenvolvimento de uma economia do conhecimento e da inovação visando um Crescimento Inteligente.

No domínio do Capital Humano, a aposta centra-se nos vetores cruciais para a superação das fragilidades 
da Região em questões como o abandono escolar precoce e o insucesso escolar e o ajustamento das ofertas 
formativas às necessidades do mercado de trabalho.

Para promover um Crescimento Sustentável e mais eficiente na utilização dos recursos, a estratégia do 
Alentejo 2020 assenta numa perspetiva de valorização dos ativos regionais e transição para uma economia 
de baixas emissões de carbono.

A contribuição para um Crescimento Inclusivo é prosseguida no reforço das competências da população 
ativa, na aprendizagem e na formação técnica especializada.

Objetivos macro para a Região Alentejo no horizonte 2020:

1. Incrementar em 15% o valor do PIB Regional

2. Integrar o grupo das Regiões classificadas como Innovation follower

3. Aumentar a percentagem de população (30 - 34 anos) com ensino superior ou equiparado - objetivo: 40%

4. Reduzir o abandono escolar precoce – objetivo: 10%

5. Aumentar a percentagem de população adulta (25-64 anos) abrangida por ações de aprendizagem ao 
longo da vida – objetivo: 10%

6. Atenuar as assimetrias territoriais (em particular entre as zonas urbanas e rurais) – objetivo: 10%

7. Diminuir a taxa de desemprego – objetivo: 10,0%

8. Reduzir o consumo de energia elétrica – objetivo: 10%
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Com uma dotação financeira global de 1 082,9 milhões de euros, dos quais 903,1 milhões de euros do FEDER 
e 179,8 milhões de euros do FSE, o Alentejo 2020 apresenta a seguinte distribuição por Eixos Estratégicos:

Dotação por Eixo e Fundo

Síntese de Execução Global e por Fundo/Eixo

Avisos de concurso

Até final de 2020, foram abertos 431 avisos de 
concurso para apresentação de candidaturas, 
com uma dotação global de 1.669,2 M€. Destes 
avisos, 6 apresentam data de encerramento em 
2021. 

Candidaturas recebidas: 8.576

Aprovações/Execuções

4.190 projetos aprovados

1.935,2 
M€

Custo Total aprovado

1.603,2 
M€

Custo Total elegível aprovado

1.027,9 
M€

Apoio FEDER aprovado

133,7 
M€

Apoio FSE aprovado

107,3%

Taxa de Compromisso

113,8% 

FEDER

74,4% 

FSE
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 Execução Elegível  Elegível Aprovado

Aprovações/Execuções (M€)

Fundos europeus 
executados até 31.12.2020

437,9 M€

380,0 M€ FEDER
57,9 M€ FSE

Taxa de execução 
global

40,4%

Taxa de Execução FEDER - 42,1%
Taxa de Execução FSE - 32,2%

Aprovações por Fundo (M€) Execução por Fundo (M€)
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Pagamentos aos beneficiários

462,8 
M€

Pagamentos totais

408,4 
M€ 

FEDER

54,4 M€ 

FSE

30% dos pagamentos enquadram-se no Eixo 1 – Competitividade e Internacionalização das PME – 138 M€

Principais Resultados Alcançados

Equipamentos Sociais e de Saúde apoiados - 83

População abrangida por serviços de saúde melhorados - 514.238

Capacidade das infraestruturas de acolhimento de crianças ou de educação apoiadas - 7.421

Empresas que beneficiam de apoio - 833

Aumento de emprego em empresas apoiadas - 970

Aumento do nº esperado de visitantes nos sítios de património cultural e natural - 475.315

Projetos de mobilidade aprovados - 51

Espaços urbanos criados ou reabilitados em áreas urbanas - 575.083 m2

Projetos de I&D apoiados - 12

Estudantes apoiados nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais - 722

Bolseiros de doutoramento apoiados - 62

Participantes em ações de trabalho socialmente necessário - 11.708
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Síntese dos principais problemas identificados 
e das medidas adotadas

Situação causada pela COVID-19

A paralisação/redução da atividade económica 
atingiu de modo profundo dimensões-chave de 
especialização regional fortemente expostas à 
globalização, tanto do lado da oferta, como do lado 
da procura, com as limitações à circulação de pessoas 
e bens comprometendo fluxos estruturantes do 
funcionamento normal da economia e da sociedade. 
São notórios impactes negativos mais gravosos em 
algumas fileiras estratégicas para o Alentejo, como 
a agroalimentar exportadora ou as atividades do 
turismo e lazer. 
Em 2020, foi realizada uma reprogramação do 
programa, que pretendeu dar resposta à grave crise 
económica decorrente da COVID 19.

Execução dos Instrumentos Financeiros (IF)

O IFRRU - Instrumento Financeiro para a Reabilitação 
e Revitalização Urbanas, mobilizado através dos Eixos 
4 - Desenvolvimento Urbano e Sustentável, 6 - Coesão 
Social e Inclusão e 8 - Ambiente e Sustentabilidade, 
continua com reduzida execução global. Não 
obstante, o Eixo 8 já registar execução, a mesma 
ainda é baixa e no caso do Eixo 6 mantém-se nula, 
devido à fraca procura por parte dos beneficiários 
dessa opção de financiamento nos Centros Urbanos 
Complementares.
No que respeita aos IF de apoio às empresas, 
mobilizados através do Eixo 1 - Competitividade 
e Internacionalização das PME, a procura global 
tem sido baixa face ao expectável aquando da 
programação inicial. No exercício de reprogramação 
ocorrido em 2020, recorreu-se à redução da dotação 
não contratada em operações destes IF, por se 
considerar não existirem condições para absorver tal 
dotação IF na Região, verba essa a destinar à mesma 
tipologia de beneficiários no Sistema de Incentivos 
em avisos de concurso integrados nas Medidas 
Extraordinárias de Apoio à Economia, no contexto de 
resposta à crise provocada pela pandemia.

Saúde e Infraestruturas Sociais

Esta tipologia de intervenção apresenta uma taxa de 
execução baixa face ao compromisso, em resultado 
das alterações no setor na construção civil e no 
respetivo mercado, que conduziram a um aumento 
significativo dos preços. Numa primeira fase, a 
consequência foram os procedimentos concursais 
desertos face aos valores em presença e, numa 
segunda fase, tal motivou a revisão dos valores 
em função dos preços de mercado efetivamente 
praticados e a realização de novos procedimentos 
concursais, atrasando toda a programação.

Eficiência Energética
Para ultrapassar os obstáculos associados às 
intervenções no âmbito da eficiência energética, 
foi necessário alterar o enquadramento das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
cujas intervenções deixaram de ser equiparadas às 
intervenções nas empresas. No que se refere aos 
Municípios, algum edificado onde funcionam os 
serviços municipais não são de sua propriedade a 
que acresce o fato de as condições definidas para o 
financiamento desta tipologia de investimentos não 
serem consideradas apelativas.
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Alguns projetos relevAntes
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GREEN APPLE – International Trading, Lda

A empresa criou um Dispositivo de Teste e Diagnóstico Contactless  -  BIOCHECK-IN: Desinfetante 
+ Medição de Temperatura, reunindo num único dispositivo, uma solução segura de zero contacto 
e maior higiene. Constitui uma solução para uma experiência de acessibilidade impessoal e não 
intrusiva ao local de trabalho, às zonas comerciais, sociais e de lazer, de forma discreta, facilmente 
integrável em qualquer ambiente decorativo.

https://biocheckin.pt/
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Reabilitação e Adaptação do Quartel do Assento 
a Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas

Reabilitação do Prédio Militar Quartel do Assento (edifício da antiga Sucursal da Manutenção 
Militar de Elvas) para albergar o conjunto mais significativo do acervo proveniente das coleções 
do antigo Museu Arqueológico e Etnográfico António Tomás Pires e do antigo Grémio da Lavoura, 
constituindo-se como uma intervenção fundamental de recuperação de um edifício importante 
do centro histórico de Elvas, importante testemunho da arquitetura militar no nosso país. Este 
imóvel, classificado como Monumento Nacional, integra o conjunto patrimonial classificado como 
Património da Humanidade pela UNESCO.
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Valorização do Mercado Municipal de forma a criar uma maior dinâmica económica, com 
criação de espaços atrativos ligados aos produtos tradicionais, à marca de Serpa, sem descurar o 
funcionamento tradicional destes espaços, incluindo a qualificação do espaço urbano envolvente 
de maior continuidade com as características da imagem urbana de Serpa, bem como uma melhor 
relação com as edificações da malha mais antiga e com os equipamentos mais recentes.

Reabilitação e Refuncionalização 
do Mercado Municipal de Serpa
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Remodelação dos Apartamentos da Estrutura 
Residencial para Idosos “Maria Clarisse Lereno” 
da Santa Casa da Misericórdia de Coruche

Os apartamentos da estrutura residencial, compostos por um conjunto de seis moradias em 
banda, de construção tradicional, com capacidade para 21 utentes autónomos, foram objeto 
de melhoria nas acessibilidades, comunicação/ligação entre eles e melhoria térmica do edifício, 
permitindo disponibilizar melhores condições para os utentes e de trabalho para as colaboradoras.
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Mais informações sobre o Portugal 2020 e sobre o ALENTEJO 2020 disponíveis em: 

www.portugal2020.pt e www.alentejo.portugal2020.pt




