
Ano 2020

NIF Valor Concedido Data Finalidade Fundamento Legal 

E-Q1500336A 50 000,00 €              31/07/2020 Quotização ano 2020 Despacho 

E-40164024 6 000,00 €                 13/03/2020 Quotização ano 2020 Despacho 

497111234027 10 500,00 €              11/09/2020 Quotização ano 2020 Despacho 

E-FR302315916 49 177,00 €              31/07/2020 Quotização ano 2020 Despacho 

111 086 612 18 375,70 €              15/05/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

131 100 912 8 622,08 €                 06/03/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

131 100 912 13 321,39 €              18/09/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

182 005 909 26 581,53 €              17/11/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

182 005 909 6 586,65 €                 18/12/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

187 977 275 6 485,48 €                 06/10/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

187 977 275 12 982,53 €              17/11/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

204 515 823 14 518,92 €              30/09/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

204 515 823 19 263,77 €              11/11/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

204 515 823 19 431,98 €              02/12/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

204 515 823 35 469,10 €              31/12/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

223 461 199 11 793,87 €              29/07/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

223 461 199 10 589,75 €              24/09/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

223 461 199 10 460,14 €              30/09/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

223 461 199 2 001,99 €                 14/10/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

223 461 199 14 541,05 €              11/11/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

223 461 199 23 464,29 €              02/12/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

Subvenções - CCDR-N

Carlos Osório Duarte Moreira

Manuel da Silva Brandão

Manuel da Silva Brandão

Margarida Maria Silva Moreira

Margarida Maria Silva Moreira

Margarida Maria Silva Moreira

Margarida Maria Silva Moreira

Carlos Osório Duarte Moreira

Carlos Osório Duarte Moreira

Carlos Osório Duarte Moreira

Carlos Osório Duarte Moreira

Carlos Osório Duarte Moreira

Nome - Entidade

AECT - Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galicia-Norte de Portugal(GNP-AECT)

CRPM - Conferencia das Regiões Perifericas Maritimas da Europa

ARFE - Asociación de Regiones Fronterizas

Vanguard Initiative (VI) ASBL

Delfim Moreira Rocha

Dina Dolores Martins Rocha Genro

Maria de Lurdes Ferreira de Sousa

Delfim Moreira Rocha

Dina Dolores Martins Rocha Genro



223 461 199 22 634,07 €              23/12/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

223 461 199 11 783,76 €              31/12/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

176 966 331 17 232,05 €              27/02/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

176 966 331 26 742,70 €              19/03/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

176 966 331 31 515,22 €              26/03/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

176 966 331 1 800,00 €                 20/04/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

230 207 740 45 858,11 €              06/03/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

506 182 720 62 805,99 €              27/02/2020
Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos agregados familiares cujas habitações 
permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que 
ocorreram no dia 15 de outubro de 2017

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

506 182 720 51 282,02 €              05/05/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

506 182 720 25 011,20 €              03/07/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

504 582 860 32 392,05 €              27/02/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

504 582 860 60 693,33 €              10/03/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

504 582 860 64 751,28 €              17/04/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

504 582 860 45 324,54 €              19/05/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

504 582 860 23 320,76 €              09/06/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

504 582 860 25 182,74 €              15/07/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

504 582 860 38 014,43 €              10/08/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

504 582 860 16 303,95 €              15/09/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

507 844 530 17 622,16 €              27/02/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

Carlos Osório Duarte Moreira

Construções Aguinaldo Teixeira & Fernandes, Lda

André Filipe da Costa Gonçalves

Construções Aguinaldo Teixeira & Fernandes, Lda

Helena Henrica Boudewijins Esteves

Helena Henrica Boudewijins Esteves

Helena Henrica Boudewijins Esteves

Helena Henrica Boudewijins Esteves

Carlos Osório Duarte Moreira

Construções Aguinaldo Teixeira & Fernandes, Lda

INVERSIL Construções & Engenharia Civil, Lda.

INVERSIL Construções & Engenharia Civil, Lda.

Joaquim Fernando Martins Moreira, Lda.

INVERSIL Construções & Engenharia Civil, Lda.

INVERSIL Construções & Engenharia Civil, Lda.

INVERSIL Construções & Engenharia Civil, Lda.

INVERSIL Construções & Engenharia Civil, Lda.

INVERSIL Construções & Engenharia Civil, Lda.

INVERSIL Construções & Engenharia Civil, Lda.



507 844 530 24 789,58 €              16/03/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

507 844 530 40 788,45 €              17/04/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

507 844 530 53 754,92 €              25/06/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

507 844 530 13 581,62 €              10/07/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

507 844 530 25 991,98 €              24/08/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

507 844 530 4 249,38 €                 14/10/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

507 844 530 21 284,46 €              28/10/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

507 844 530 11 922,29 €              18/12/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 062 466 24 773,15 €              05/03/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 062 466 18 536,87 €              11/03/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 062 466 5 842,50 €                 11/03/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 062 466 22 001,69 €              06/05/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 062 466 23 387,33 €              04/06/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 062 466 23 366,01 €              09/06/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 062 466 18 101,19 €              13/07/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 062 466 8 194,26 €                 13/08/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 062 466 20 423,41 €              16/10/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

Joaquim Fernando Martins Moreira, Lda.

Nuno Santos & Daniel Construções, Lda.

Nuno Santos & Daniel Construções, Lda.

Nuno Santos & Daniel Construções, Lda.

Nuno Santos & Daniel Construções, Lda.

Nuno Santos & Daniel Construções, Lda.

Nuno Santos & Daniel Construções, Lda.

Nuno Santos & Daniel Construções, Lda.

Nuno Santos & Daniel Construções, Lda.

Nuno Santos & Daniel Construções, Lda.

Joaquim Fernando Martins Moreira, Lda.

Joaquim Fernando Martins Moreira, Lda.

Joaquim Fernando Martins Moreira, Lda.

Joaquim Fernando Martins Moreira, Lda.

Joaquim Fernando Martins Moreira, Lda.

Joaquim Fernando Martins Moreira, Lda.

Joaquim Fernando Martins Moreira, Lda.



510 062 466 8 872,47 €                 22/10/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 936 784 38 431,31 €              27/02/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 936 784 15 020,15 €              17/04/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembro

510 936 784 13 804,71 €              03/07/2020
Reconstrução de habitações no âmbito do apoio às pessoas cujas habitações foram danificadas / 
destruídas  pelos incêndios ocorridos

D.L. nº 142/2017, de 14 de novembroAmérico Gomes - Construções So. Unipessoal, Lda.

Nuno Santos & Daniel Construções, Lda.

Américo Gomes - Construções So. Unipessoal, Lda.

Américo Gomes - Construções So. Unipessoal, Lda.


