INFORMAÇÃO À IMPRENSA

PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO
LANÇA PROGRAMA «RAMPA»





Apresentação pública realiza-se amanhã a partir das 15h no Auditório da Reitoria
da Universidade de Aveiro, com a presença de Idália Moniz, Secretária de Estado
Adjunta e da Reabilitação.
Candidaturas podem ser apresentadas por Autarquias e Comunidades intermunicipais
entre os dias 12 de Julho e 14 de Setembro de 2010.
Volume de apoio financeiro pode ir até aos 300 mil euros

Lisboa, 08 de Julho de 2010 – O Programa Operacional Potencial Humano (POPH) vai
lançar o Programa «RAMPA» – Regime de Apoio aos Municípios para a Acessibilidade, que
visa apoiar as autarquias na elaboração de planos locais ou regionais que promovam as
acessibilidades físicas e arquitectónicas no espaço público.

O Programa RAMPA inaugura a segunda geração de planos de promoção de
acessibilidades apoiados pelo POPH no âmbito da Tipologia de Intervenção 6.5 – Acções de
Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas no âmbito da Deficiência. No
âmbito desta tipologia foram já aprovados 58 projectos a que está associado um
investimento de 9,3 Milhões de Euros.

“O Programa RAMPA está ao serviço das autarquias que apostam na qualificação dos
seus espaços públicos de forma a garantir a mobilidade urbana das pessoas com
deficiência ou incapacidade” afirma Rui Fiolhais, Gestor do POPH. “É uma
oportunidade para remover barreiras que condicionam a qualidade de vida de
quem tem mobilidade limitada mas também o caminho certo para construir cidades
mais inclusivas. Ao qualificar as nossas vilas e cidades estamos também a cumprir a
nossa missão: qualificar Portugal” conclui.
Através do Programa RAMPA podem ser apoiados diagnósticos locais ou regionais sobre
acessibilidades em meio urbano, acções de sensibilização e de formação nas áreas das
acessibilidades ambientais, assim como planos e projectos de âmbito local visando a
adaptação de condições de acessibilidade em espaços públicos.
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As candidaturas ao POPH podem ser apresentadas por entidades da Administração Local,
designadamente Autarquias e Comunidades intermunicipais de fins gerais, entre os dias
12 de Julho e 14 de Setembro de 2010. Com um volume de apoio financeiro que pode ir até
aos 300 mil euros, os projectos aprovados terão um horizonte de execução de 3 anos.

A Sessão Pública de lançamento do Programa RAMPA, presidida pela Secretária de Estado
Adjunta e da Reabilitação, terá lugar no dia 9 de Julho, pelas 15H00, no Auditório da
Reitoria da Universidade de Aveiro.
SOBRE O PROGRAMA OPERACIONAL DE POTENCIAL HUMANO
O Programa Operacional de Potencial Humano é o programa que concretiza a agenda temática para
o potencial humano inscrita no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), documento
programático que enquadra a aplicação da política comunitária de coesão económica e social em
Portugal no período 2007-2013. Com uma dotação global aproximada de 8,8 mil milhões de Euros,
dos quais 6,1 mil milhões de comparticipação do Fundo Social Europeu, o POPH visa estimular o
potencial de crescimento sustentado da economia portuguesa, no quadro das seguintes
prioridades:







Superar o défice estrutural de qualificações da população portuguesa, consagrando o nível
secundário como referencial mínimo de qualificação, para todos;
Promover o conhecimento científico, a inovação e a modernização do tecido produtivo,
alinhados com a prioridade de transformação do modelo produtivo português assente no
reforço das actividades de maior valor acrescentado;
Estimular a criação e a qualidade do emprego, destacando a promoção do
empreendedorismo e os mecanismos de apoio à transição para a vida activa;
Promover a igualdade de oportunidades, através do desenvolvimento de estratégias
integradas e de base territorial para a inserção social de pessoas vulneráveis a trajectórias
de exclusão social. Esta prioridade integra a igualdade de género como factor de coesão
social.

Estas prioridades são concretizadas através das tipologias de intervenção distribuídas por 10 eixos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Qualificação Inicial
Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida
Gestão e Aperfeiçoamento Profissional
Formação Avançada
Apoio ao Empreendedorismo e à Transição para a Vida Activa
Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social
Igualdade de Género
Algarve
Lisboa
Assistência Técnica
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