Legislação FEDER/FSE
Deliberação nº55/2015 – Classificação de territórios de baixa densidade para
aplicação de medidas de diferenciação positiva dos territórios
Decreto-Lei n.º 215/2015 - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 159/2014,
de 27 de outubro, que estabelece as regras gerais de aplicação dos programas
operacionais (PO) e dos programas de desenvolvimento rural (PDR) financiados pelos
fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI), para o período de programação
2014-2020.
Decreto-Lei n.º 159/2014 - Estabelece as regras gerais de aplicação dos programas
operacionais (PO) e dos programas de desenvolvimento rural (PDR) financiados pelos
fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI), compreendendo o Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo
de Coesão (FC), o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), o
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), para o período de
programação 2014 -2020.
Portaria n.º 265/2016 - Segunda alteração ao Regulamento Específico do Domínio da
Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de
março, alterada pela Portaria n.º 181 -C/2015, de 19 de junho.
Portaria 181-C/2015 - Procede à primeira alteração à Portaria n.º 97 -A/2015, de 30 de
março.
Portaria n.º 97-A/2015 - Estabelece as regras aplicáveis ao cofinanciamento,
pelo Fundo Social Europeu (FSE) e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER), das operações no domínio da inclusão social e emprego, no período de
programação 2014-2020
Portaria nº 129/2017 – Procede à terceira alteração ao Regulamento que Estabelece
Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60 A/2015, de 2 de março, alterada pelas Portarias n.os 242/2015, de 13 de agosto, e
122/2016, de 4 de maio.
Portaria nº 122/2016 - Procede à segunda alteração ao Regulamento que estabelece
Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60 A/2015, de 2 de março, alterada pela Portaria n.º 242/2015, de 13 de agosto.
Portaria nº 242/2015 - Procede à primeira alteração à Portaria n.º 60 -A/2015, de 2 de
março.

Portaria nº 60-A/2015 - Estabelece o regime jurídico específico do Fundo Social
Europeu (FSE) aplicável às operações apoiadas por este fundo em matéria de
elegibilidade de despesas e custos máximos, bem como regras de funcionamento das
respetivas candidaturas, em execução do Decreto -Lei n.º 159/2014, de 27 outubro.
Portaria nº 57-A/2015 - Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização.
Portaria nº 57 – B/2015 – Regulamento do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no
uso de Recursos.

