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Referência A – Engenharia Civil / Economia / Gestão 

 

BIBLIOGRAFIA GERAL 

 Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação — Regime Jurídico das Autarquias 

Locais das Entidades Intermunicipais, da transferência de competências do Estado para as 

Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico; 

 Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro, na sua atual redação – Código do Procedimento 

Administrativo; 

 Anúncio n.º 72/2014 publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 56, de 20 de março – 

Estatutos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro; 

 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

 Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro - Estabelece as regras gerais de aplicação dos 

Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, para o período de programação 2014-2020; 

 Portaria n.º 60-A/2015 de 02 de março, alterada pelas Portarias n.ºs 242/2015 de 13 de 

agosto, 122/2016 de 4 de maio, 129/2017 de 5 de abril, 19/2018 de 17 de janeiro, 175/2018 

de 19 de junho e 382/2019 de 23 de outubro – Regulamento que Estabelece Normas Comuns 

sobre o Fundo Social Europeu; 

 Portaria n.º 97-A/2015 de 30 de março, alterada pelas Portarias n.ºs 181-C/2015 de 19 de 

junho, 265/2016 de 13 de outubro, 41/2018 de 1 de fevereiro, 235/2018 de 23 de agosto e 

66/2019 de 20 de fevereiro - Regulamento Específico do Domínio Temático Inclusão Social e 

Emprego; 

 Portaria n.º 60-C/2015 de 2 de março, alterada pelas Portarias n.ºs 181-A/2015 de 19 de 

junho, 190-A/2015 de 26 de junho, 148/2016  de 23 de maio, 311/2016 de 12 de dezembro, 

2/2018 de 2 de janeiro e 159/2019 de 23 de maio - Regulamento Específico do Domínio do 

Capital Humano; 

 Portaria n.º 57-A/2015 de 27 de fevereiro, alterada pelas Portarias n.ºs 181-B/2015 de 19 de 

junho, 211-A/2016 de 2 de agosto, 142/2017 de 20 de abril e Declaração de Retificação n.º 

30-B/2015 de 26 de junho – Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e 

Internacionalização 

 Despacho n.º 10172-A/2015 de 10 de setembro - Regulamento que define os procedimentos 

relativos a Pagamentos aos Beneficiários do Sistema de Incentivos no domínio da 

Competitividade e Internacionalização; 

 Orientações de Gestão da Autoridade de Gestão do Programa Operacional do Centro, em 

concreto 02 e 03/2016; 01 e 02/2018; 01/2019; 01 e 02/2020. 

 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1990&tabela=leis
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/4/2015/p/cons/20201116/pt/html
https://www.regiaodeaveiro.pt/pages/497
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/159/2014/10/27/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/60-a/2015/p/cons/20201103/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/97-a/2015/p/cons/20180201/pt/html
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105355651/diploma?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diploma&page=1&q=Portaria+n.%C2%BA%2060-C%2F2015
https://data.dre.pt/eli/port/57-a/2015/p/cons/20201105/pt/html
https://www.compete2020.gov.pt/regulamentacao/detalhe/D-10172-A-2015
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/orientacoes-de-gestao
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 Guias e Manuais: 

- Guia de apoio ao preenchimento do módulo de contratos do Balcão 2020; 

- Guia de apoio ao preenchimento do módulo de pedidos de pagamento do Balcão 2020; 

- Guia de Preenchimento do Módulo de Relatório de Execução no Balcão Único; 

- Guia de Preenchimento do Formulário no Balcão Único; 

- Guia para beneficiários de Fundos Estruturais e de Investimento Europeus; 

  Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego (SI2E): 

- Portaria n.º 105/2017, de 10 de março; 

- Orientação Técnica N.º 12/2017; 

- Guia de apoio ao registo da execução física no SIFSE; 

- Guia de apoio ao preenchimento do módulo de pedidos de reembolso/saldo no SIFSE; 

- Documento de Apoio ao registo de Contratos e Pedidos de Pagamento - SI2E – FEDER; 

- Guia de apoio ao preenchimento do módulo de contratos do Balcão 2020; 

- Guia de apoio ao preenchimento do módulo de pedidos de pagamento do Balcão 2020; 

- Guia de Preenchimento do Módulo de Relatório de Execução no Balcão Único; 

- Norma de Pagamentos - SI2E; 

 Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020 

- Descrição do Sistema de Gestão e Controlo; 

- Abordagens Territoriais; 

- Programa Operacional Regional do CENTRO 

 Portugal 2020 – Modelo de governação dos fundos europeus estruturais e de investimento 

– Revisto. 

– Modelo de Governação Portugal 2020 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/guia-de-apoio-ao-preenchimento-do-modulo-de-contratos-do-balcao-2020/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/guia-de-apoio-ao-preenchimento-do-modulo-de-pedidos-de-pagamento-do-balcao-2020/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/guia-de-preenchimento-do-modulo-de-relatorio-de-execucao-no-balcao-unico/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/guia-de-preenchimento-do-formulario-no-balcao-unico/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/guia-para-beneficiarios-de-fundos-estruturais-e-de-investimento-europeus/download
https://dre.pt/pesquisa/-/search/106579662/details/maximized
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/ot_12_si2e_vf.pdf
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/4-guia-apoio-ao-registo-da-execucao-fisica-sifse-pdf/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/5-guia-apoio-ao-preenchimento-do-modulo-pedidos-reembolso-saldo-sifse-pdf/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/documento-de-apoio-ao-registo-de-contratos-e-pedidos-de-pagamento-si2e-feder/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/guia-de-apoio-ao-preenchimento-do-modulo-de-contratos-do-balcao-2020/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/guia-de-apoio-ao-preenchimento-do-modulo-de-pedidos-de-pagamento-do-balcao-2020/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/guia-de-preenchimento-do-modulo-de-relatorio-de-execucao-no-balcao-unico/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/guias-e-manuais/norma-de-pagamentos-si2e/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/documentos-gerais/descricao-do-sistema-de-gestao-e-controlo/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/documentos-gerais/centro-2020-abordagens-territoriais/download
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/documentos-gerais/programa-operacional-regional-do-centro-centro-2020
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/115287303/201906150047/diploma?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice

