
 
  22 de janeiro de 2021 

 
Cara/o dirigente desportivo, 
 
O Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) já está pronto para receber a sua candidatura. 
 
Modernizar e reabilitar o parque desportivo dos clubes e das associações de base local é o nosso objetivo e 
certamente, o seu também! 
 
De 22 de janeiro a 22 de fevereiro, estão abertas as candidaturas ao Programa de Reabilitação de Instalações 
Desportivas (PRID), uma iniciativa direcionada a clubes e associações desportivas de Portugal continental, com o 
objetivo de promover a requalificação das instalações desportivas ao serviço das comunidades, tendo em vista 
melhorar as condições de prática desportiva.  
 
Através do PRID, o governo já apoiou cerca de 400 clubes e associações, num investimento de cerca de 7 milhões 
de euros na reabilitação de infraestruturas desportivas, financiados pelo IPDJ, os quais correspondem a um 
investimento global de cerca de 20 milhões de euros. O montante de apoio para este ano é de 2 milhões de euros. 
 
As despesas elegíveis abrangem intervenções diversificadas, relacionadas com a renovação, reabilitação e 
conservação de instalações dos clubes, conheça as abrangidas no portal  do IPDJ:  https://ipdj.gov.pt . 
 
Antes da  apresentação da candidatura realizada em https://siec.ipdj.gov.pt/, é necessário proceder ao registo de 
utilizador e da entidade através da plataforma de registo único (que possibilita, através de um único registo o 
acesso a vários serviços do IPDJ, como candidaturas a programas, receber informação adicional, inscrições em 
atividades, gestão dos dados de forma autónoma e segurança, etc.). O acesso a esta plataforma está disponível 
através do link da plataforma SIEC, mas também se poderá efetuar através do URL: https://bdu.ipdj.gov.pt/. Neste 
mesmo link encontra tutoriais de apoio ao registo. 
 
O registo do utilizador e respetiva entidade é um passo essencial para aceder à plataforma de candidaturas e 
carece de validação por parte do IPDJ, podendo esta aprovação demorar até 24h úteis. Antecipar esta etapa é 
sempre uma boa decisão!  
 
Questões  relativas ao PRID, são encaminhadas para:  prid2021@ipdj.pt. 
Para apoio no âmbito das candidaturas, pode contactar a Direção Regional mais próxima:  
 https://ipdj.gov.pt/covid19-contactos-atendimento.   
 
Questões e apoio relativas ao registo das entidades podem ser endereçadas para registounico@ipdj.pt. 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 

 


