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INFORMAÇÃO À IMPRENSA 

 
NORTE 2020 apoia com 255 milhões de euros, num total de 281 milhões 

 

CINCO COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS 
ASSINAM HOJE PACTOS DE COESÃO TERRITORIAL 

 

As Comunidades Intermunicipais (CIM) do Alto Tâmega, do Ave, do Cávado, do Douro e 

das Terras de Trás-os-Montes assinam hoje, 5 de agosto, em Guimarães, Pactos para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial com as autoridades de gestão dos programas 

operacionais (PO) Regional NORTE 2020, Sustentabilidade e Eficiência na Utilização dos 

Recursos (POSEUR), Inclusão Social e Emprego (POISE) e do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020).  

Com a assinatura dos acordos, estas cinco CIM irão beneficiar de um apoio global 

superior a 281,3 milhões de euros, em que mais de 255 milhões de euros 

correspondem a verbas canalizadas pelo NORTE 2020.  

Nas suas candidaturas, os promotores identificam intervenções prioritárias em 

diferentes áreas, como a inclusão, a educação e formação, a criação de emprego e a 

eficiência energética.  

Ancorados em estratégias de desenvolvimento territorial estabelecidas para as NUTS III, 

os Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial contribuem para a prossecução 

de objectivos temáticos e prioridades de investimento identificados no Acordo de 

Parceria Portugal 2020 que o Governo submeteu à aprovação da Comissão Europeia. 
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Destaque das prioridades definidas pelas CIM 

 

CIM do Alto Tâmega (45.448.662,54 euros) 

 “Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de 
oportunidade e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade” 
(7,9 milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de 
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras” 
(7,1 milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da 
energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas 
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação” 
(6,9 milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas” (5,1 
milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Investimento em ativos físicos” (4,7 milhões de euros – PDR 2020) 

 “Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da 
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa 
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e 
informais para a reintegração no ensino e na formação” (4,3 milhões de 
euros – NORTE 2020) 

 

CIM do Ave (60.680.428,45 euros) 

 “Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas” (18,7 
milhões de euros – NORTE 2020); 

 “Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de 
oportunidade e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade” 
(8.9 milhões – NORTE 2020); 

 “A concessão de apoio à eficiência energética, a gestão inteligente da 
energia e a utilização das energias renováveis nas infraestruturas 
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no sector da 
habitação” (8,2 milhões de euros – NORTE 2020); e 

 “A criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação 
de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras” 
(8 milhões de euros – NORTE 2020) 
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CIM do Cávado (49.557.044,95 euros) 

 “Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas” (12,7 
milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da 
energia e a utilização das energias renováveis nas infraestruturas 
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no sector da 
habitação” (9,1 milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de 
oportunidade e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade” 
(6,5 milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de 
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras” 
(7,1 milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da 
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa 
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e 
informais para a reintegração no ensino e na formação” (3,5 milhões de 

euros – NORTE 2020) 

 

CIM do Douro (67.522.336,77 euros) 

 “Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas” (13,6 
milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de 

oportunidade e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade” 
(11,5 milhões de euros – NORTE 2020); 

 “Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de 

empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras” 
(10,8 milhões de euros – NORTE 2020) 

 “A concessão de apoio à eficiência energética, a gestão inteligente da 
energia e a utilização das energias renováveis nas infraestruturas 
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no sector da 
habitação” (10,2 milhões de euros – NORTE 2020) 

 

CIM das Terras de Trás-os-Montes (58.122.943,23 euros) 

 “Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas” (12,7 
milhões de euros – NORTE 2020) 
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 “Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de 
oportunidade e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade” 
(9,9 milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de 
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras” 
(8,7 milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Concessão de apoio à eficiência energética, a gestão inteligente da 
energia e a utilização das energias renováveis nas infraestruturas 
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no sector da 
habitação” (5,7 milhões de euros – NORTE 2020) 

 “Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da 
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa 
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e 
informais para a reintegração no ensino e na formação” (5,4 milhões de 
euros – NORTE 2020) 

 “Investimento em ativos físicos” (4,1 milhões de euros – PDR 2020) 

 

 (Informação completa em quadros anexos) 

 

Programas e Apoios 

PO Financiadores Cávado Ave Alto Tâmega Douro  
Terras de Trás-

os-Montes 

Norte 2020    44.564.917,16         57.029.282,26         38.705.075,33        63.296.299,99        51.556.841,06    

PDR 2020         880.175,00               895.050,00           4.713.675,00           1.837.700,00          4.153.740,05    

PO ISE 2020      2.974.452,79           2.437.365,74           1.429.912,21           2.086.586,78          1.786.487,12    

PO SEUR 2020      1.137.500,00               318.730,45               600.000,00              301.750,00              625.875,00    

TOTAL PDCT    49.557.044,95         60.680.428,45         45.448.662,54        67.522.336,77        58.122.943,23    
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