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Regulamento FSE

Através da Portaria nº 97-A/2015, de 30 de
março, da Presidência do Conselho de Ministros
e Ministério da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social, foi publicado o RegulamentoSegurança Social, foi publicado o Regulamento
Especifico do Domínio da Inclusão Social e
Emprego.

Os programas operacionais financiadores dos
apoios são o PO ISE e os PO Regionais.
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Apoios financeiros ao setor social

• A estratégia constante do PO ISE procura dar
resposta a um conjunto de compromissos assumidos
por Portugal no quadro da UE2020, em particular no
pilar relativo a:

Crescimento inclusivo, e vertidos no Plano Nacional de – Crescimento inclusivo, e vertidos no Plano Nacional de 
Reformas (PNR) atualmente em vigor.

– No domínio do crescimento inclusivo,  promovendo uma 
economia baseada em elevadas taxas de emprego, a 
melhoria das qualificações e a luta contra a pobreza e a 
exclusão social, de modo a assegurar uma maior coesão 
económica, social e territorial.
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Áreas de intervenção

• Áreas que se reforçam mutuamente:

• Emprego – enfrentar os problemas relativos à
diminuição da população ativa (participação das
mulheres e das pessoas mais velhas, resolvendo os
problemas da transição dos mais jovens para a vidaproblemas da transição dos mais jovens para a vida
ativa);

• Luta contra a pobreza – participação ativa de todos na
sociedade e na economia;

• Qualificações – melhoria das qualificações e
competências, mediante a aprendizagem ao longo da
vida.
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Eixo 3 do POISE 

• É o Eixo direcionado para as entidades do 
setor social: 
– Promover a inclusão social e combater a pobreza e 

a discriminação;

Representa 55% das verbas do PO ISE.– Representa 55% das verbas do PO ISE.

• O Eixo está estruturado em prioridades de investimento e
estas em objetivos específicos;

• As prioridades de investimento descrevem as ações a
desenvolver, os grupos a atingir e os beneficiários.
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Beneficiários do setor social

• As ações para beneficiários do setor social são 
essencialmente as seguintes:

– Apoio à qualificação de empego de pessoas com 
deficiência e incapacidade;deficiência e incapacidade;

– Formação modelar para desempregados de longa 
duração;

– Português para todos;

– Capacitação para a inclusão;
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Beneficiários do setor social

• As ações para beneficiários do setor social são 
essencialmente as seguintes (continuação):

– Inserção sócio profissional da comunidade cigana;

– Cultura para todos;– Cultura para todos;

– Centros Locais de Desenvolvimento Social (CLDS);

– Projeto de Mediadores Municipais e Mediadores 
Interculturais de Serviços Públicos,
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Beneficiários do setor social

• As ações para beneficiários do setor social são 
essencialmente as seguintes (continuação):

– Bolsa especializada de voluntariado;

– Formação e especialização em voluntariado de – Formação e especialização em voluntariado de 
continuidade.
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Tipologias das operações

Tipologia de operações Descrição Grupo  alvo

Qualificação – Pessoas com 
deficiência e incapacidade

Ações que possibilitem a 
aquisição e o desenvolvimento 
de competências profissionais.

Apoio à inserção e colocação  
no mercado de trabalho –
pessoas com deficiência e 

Ações dirigidas a 
empregadores e a Centros de 
Recursos.

Pessoas com deficiência e 
incapacidade e com 

capacidade de trabalho 
reduzida, em idade ativa.   

pessoas com deficiência e 
incapacidade

Recursos.

Emprego apoiado – Pessoas 
com deficiência e incapacidade

Comparticipação na 
retribuição e nas contribuições 
para a Segurança Social.

Financiamento de produtos de 
apoio – Pessoas com 
deficiência e incapacidade

Apoio financeiro para a 
aquisição, adaptação ou 
reparação de produtos, 
dispositivos, equipamentos ou 
sistema técnicos de produção 
especializada.
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Tipologias das operações

Tipologia de operações Descrição Grupo  alvo

-Formação modelar para DLD;
- Vida ativa para DLD

Formação de públicos que se 
encontram afastados  há mais 
tempo do mercado de 
trabalho e por serem
detentores de baixas 
qualificações , passam por 

DLD com habilitações 
inferiores ao ensino 

secundário.qualificações , passam por 
processos de desmotivação e 
de perda de competências

secundário.

Capacitação para a inclusão Desenvolvimento de 
competências de natureza 
pessoal e social para a 
inserção social e profissional 
de grupos potencialmente 
vulneráveis. 

Grupos potencialmente 
vulneráveis e adultos com 

baixa escolaridade.
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Tipologias das operações

Tipologia de operações Descrição Grupo  alvo

Português para todos Promover a aprendizagem de 
língua por parte de cidadãos Adultos emigrantes e pessoas 

com particulares dificuldades
de inclusão

Cultura para todos Conjunto alargado de 
iniciativas  de promoção da 
inclusão social

Inserção sócio profissional da Apoiar um conjunto alargado Inserção sócio profissional da 
comunidade cigana

Apoiar um conjunto alargado 
de iniciativas de promoção da 
inclusão social

Comunidades ciganas e atores 
relevantes no processo de 

integração.
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Tipologias das operações

Tipologia de operações Descrição Grupo  alvo

Projeto de mediadores 
municipais e mediadores 
interculturais em serviços 
públicos

Promover a integração de 
públicos marginalizados

Comunidades ciganas;
Imigrantes e seus 

descendentes;
Técnicos e profissionais de 

diferentes ramos.

Contratos locais de Promover a inclusão social Pessoas desempregadas, Contratos locais de 
desenvolvimento social

Promover a inclusão social Pessoas desempregadas, 
pessoas com deficiência e 

incapacidade, crianças, jovens 
e suas familias (…)
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Tipologias das operações

Tipologia de operações Descrição Grupo  alvo

Bolsa especializada de 
voluntariado

Criar um instrumento de 
sistematização da oferta 
disponível de certificação das 
entidades.

Pessoas singulares, potenciais 
voluntários.

Formação e sensibilização para 
voluntariado de continuidade

Promover ações de formação 
para um voluntariado de 

Pessoas singulares, potenciais 
voluntários;voluntariado de continuidade para um voluntariado de 

continuidade nas áreas 
promotoras de inclusão social

voluntários;
Pessoas coletivas de direito 
privado sem fins lucrativos.
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Tipologias das operações

Tipologia de operações Descrição Grupo  alvo

Modelos de apoio à vida 
independente

Dinamizar novos modelos de 
intervenção junto de pessoas 
com deficiência e incapacidade 
de suas familias.

Pessoas com deficiência.

Redes de cuidados de 
proximidade

Criar uma rede de cuidadores 
de proximidade para 

Pessoas idosas;
Pessoas com deficiência e proximidade de proximidade para 

assistência a pessoas idosas,  
com deficiência ou 
incapacidade

Pessoas com deficiência e 
incapacidade;

Pessoas  singulares cuidadores 
de proximidade

Idade + Intervenção socioeducativa 
para idosos. 

Pessoas mais idosas.
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Tipologias das operações

Tipologia de operações Descrição Grupo  alvo

Portugal Inovação Social Empreendorismo Social. Organizações da economia 
social.

Reforço da capacitação 
institucional dos parceiros do 
CNES

Promoção do trabalho em 
rede

Pessoas singulares ou coletivas 
que integrem o CNES.

CNES
que integrem o CNES.
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Seleção das ações para proposta de 
projetos

• A seleção das ações para apresentação de
projetos, vai implicar uma análise atenta dos
critérios a cumprir, previstos no programa e,

• Principalmente:• Principalmente:
• Orientação para resultados: os projetos serão

selecionados tendo presente os seus efeitos nos
seus beneficiários e nas regiões menos
desenvolvidas, nomeadamente o seu contributo
para os indicadores de realização e resultados da
prioridade de investimento.
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Seleção das ações para propostas de 
projetos

• Os indicadores de realização e de resultados
serão definidos nos avisos de abertura de
candidaturas.

• Os mesmos avisos de abertura de• Os mesmos avisos de abertura de
candidaturas fixam as regras de elegibilidade e
as taxas de comparticipação dos apoios.
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Informações e Fontes

• Balcão 2020

– www.pt-2020.pt

– Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, 
17/nov/2014;

– Portaria 97-A/2015, de 30/mar/2015 –
Regulamento Especifico do POISE;

– Avisos de abertura de candidaturas no Balcão 
2020. 
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