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1. PDR2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
OPERAÇÃO 4.0.2: INVESTIMENTOS EM PRODUTOS FLORESTAIS NÃO IDENTIFICADOS
COMO AGRÍCOLAS NO ANEXO I DO TRATADO (TFUE)

BENEFICIÁRIOS:
PME, Organizações de Produtores Florestais
(OPF) e as Organizações ou Agrupamentos

DATA DE
ENCERRAMENTO
30 DE AGOSTO DE 2019
(17H00)

de Comercialização de Produtos da Floresta
(OCPF) que se dediquem à exploração florestal,
comercialização ou outra atividade até à
transformação industrial de material lenhoso,
biomassa florestal e resina.

MAIS INFORMAÇÕES
Operação 4.0.2/2019
Operação 4.0.2/2019 Retificação

O presente aviso visa reforçar a capacidade produtiva das pequenas e médias empresas do setor florestal e
fomentar a modernização do tecido empresarial do setor florestal.
São beneficiários as PME, Organizações de Produtores Florestais (OPF) e as Organizações ou
Agrupamentos de Comercialização de Produtos da Floresta (OCPF) que se dediquem à exploração florestal,
comercialização ou outra atividade até à transformação industrial de material lenhoso, biomassa florestal e
resina não identificados como produtos agrícolas pelo anexo I do TFUE, enquadrados nas seguintes CAE:
02100 – Silvicultura e outras atividades florestais; 02200 – Exploração florestal; 02300 – Extração de cortiça,
resina e apanha de outros produtos florestais; 1610 – Serração, aplainamento e impregnação de madeira;
16101 – Serração de madeira; 16102 – Impregnação de madeira; 20141 – Fabricação de resinosos e seus
derivados; 46731 – Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados.
A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito a investimentos em produtos florestais que reúnam as
seguintes condições:
Investimentos florestais não identificados como agrícolas no anexo I do TFUE e abranjam as seguintes
tipologias de intervenção: (i) Abate, rechega, concentração, triagem e transporte de material lenhoso,
incluindo a biomassa florestal e extração, recolha, armazenamento e transporte de resina; (ii) Primeira
transformação da madeira, da biomassa florestal e da resina.
Se enquadrem nas seguintes dimensões de investimento: (i) Custo total elegível superior a 25.000€,
apurado em sede de análise, e igual ou inferior a 4.000.000€ de investimento total; (ii) Este limite máximo
de investimento não se aplica às candidaturas apresentadas por Agrupamentos ou Organizações de
Produtores Florestais e organizações de comercialização de produtos da floresta.
Contribuam para o desenvolvimento da produção ou do valor acrescentado da produção agroflorestal.
A dotação orçamental afeta ao presente aviso é de 5.500.000€ e os apoios são concedidos sob a forma
de subvenção não reembolsável para os investimentos elegíveis até 1.000.000€ por beneficiário e de
subvenção reembolsável para a parte do investimento elegível que ultrapasse aquele valor.
Os níveis de apoio a conceder são os seguintes:
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Taxa Base

30%

Majorações tendo por
referência a taxa base

Regiões menos desenvolvidas – 10p.p.
OCPF ou beneficiários pertencentes a OCPF – 10p.p.
Apoio à certificação da cadeia de responsabilidade
ou de custódia – 10 p.p.

Taxa máxima

Regiões menos desenvolvidas – 50%
Outras regiões – 40%
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OPERAÇÃO 10.2.1.1: PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
(6.º CONCURSO) – ESDIME

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas que exerçam
atividade agrícola.

DATA DE
ENCERRAMENTO
13 DE SETEMBRO DE 2019
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES
As candidaturas apresentadas devem visar: (i) Promover a melhoria
das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores;
(ii) Contribuir para o processo de modernização e de capacitação
das empresas do setor agrícola.

Operação
10.2.1.1_ESDIME

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas
explorações agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja superior ou igual a 1.000€ e
inferior ou igual a 40.000€.
A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL AL SUD-ESDIME, a saber:
concelho de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de
Negrilhos; concelho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias de
Castro Verde e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique – todas
as freguesias.
A dotação orçamental total é de 162.815,95€. Os apoios a conceder revestem a natureza de subvenção não
reembolsável, até ao limite de 25.000€ de apoio por beneficiário, sendo o nível de apoio de 50% do custo
total elegível dos investimentos propostos na candidatura, apurado em sede de análise. Apenas é admitida
uma candidatura por beneficiário.
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OPERAÇÃO 10.2.1.2: PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (4.º CONCURSO) – ESDIME

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas que se dediquem
à transformação ou comercialização de produtos
agrícolas.

DATA DE
ENCERRAMENTO
13 DE SETEMBRO DE 2019
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES
As candidaturas apresentadas devem visar a modernização e
capacitação das empresas de transformação e comercialização de
produtos agrícolas.

Operação
10.2.1.2_ESDIME

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos na
transformação e comercialização de produtos agrícolas cujo custo
total elegível, apurado em sede de análise, seja superior ou igual a
10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.
A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL AL SUD-ESDIME, a saber:
concelho de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de
Negrilhos; concelho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias de
Castro Verde e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique – todas
as freguesias.
A dotação orçamental total é de 208.073,17€. Os apoios a conceder revestem a natureza de subvenção não
reembolsável, até ao limite de 150.000€ de apoio por beneficiário, sendo o nível de apoio de 45% do custo
total elegível dos investimentos propostos na candidatura, apurado em sede de análise. Apenas é admitida
uma candidatura por beneficiário.
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OPERAÇÃO 10.2.1.3: DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
(4.º CONCURSO) – ESDIME

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas que exerçam
atividade agrícola; membros do agregado

DATA DE
ENCERRAMENTO
13 DE SETEMBRO DE 2019
(17:30:59)

familiar das pessoas singulares ou coletivas
que exerçam atividade agrícola, ainda que não
exerçam atividade agrícola.

MAIS INFORMAÇÕES
Operação
10.2.1.3_ESDIME

As candidaturas apresentadas devem visar: (i) Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de
atividades que não sejam de produção, transformação ou comercialização de produtos agrícolas previstos
no anexo I do TFUE, criando novas fontes de rendimento e de emprego; (ii) Contribuir diretamente para
a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado familiar, a fixação da população, a ocupação do
território e o reforço da economia local.
A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em atividades económicas não agrícolas nas
explorações agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja superior ou igual a 10.000€
e inferior ou igual a 200.000€.
As atividades económicas elegíveis são as seguintes:

Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural
nos grupos de agroturismo ou casas de campo, alojamento local – apenas projetos de ampliação,
modernização, remodelação e/ou capacitação de alojamentos já licenciados nas tipologias acima
referidas – parques de campismo e caravanismo e de turismo da natureza nas tipologias referidas –
CAE 55202, 55204, 553, 559 apenas no respeitante a alojamento em meios móveis, 55201.
Serviços de recreação e lazer – CAE 93293, 91042, 93294.
Atividades dos serviços relacionados com a agricultura (01610) ou com a silvicultura e exploração
florestal (024) nas CAE da divisão 01.
Apoio às atividades de pesca nas explorações agrícolas: gestão de zonas/reserva de pesca, apoio à
pesca recreativa e desportiva – CAE 93192.
Apoio às atividades de caça nas explorações agrícolas: apoio à caça recreativa e desportiva, gestão
de zonas/reservas de caça – CAE 93192.
Alojamento de animais: estábulos e canis, atividades dos serviços para animais de companhia – CAE
93192, 96092.
Apoio a investimentos no Turismo Temático (Turismo Náutico, Turismo equestre, Cicloturismo) –
investimentos em equipamentos, construção, animação: aluguer de bens recreativos e desportivos
(aluguer de embarcações de recreio e instalações associadas, cavalos de sela, bicicletas, esquis,
cadeiras e chapéus de sol e outro equipamento recreativo e desportivo) – CAE 77210.
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Fabricação de briquetes – CAE 19203.
Fabricação de adubos orgânicos e organo-minerais – CAE 20152.
Fomento da compostagem: recolha e tratamento de resíduos orgânicos; limpeza de matos,
equipamentos como remontadores de pilhas de compostagem, destroçadores; plataformas de
compostagem: tratamento e eliminação de resíduos não perigosos – CAE 3821.
Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de
produtos alimentares, bebidas e tabaco – CAE 47112.
Restauração: restaurantes tipo tradicional e restaurantes típicos – CAE 56101, 56104.
Fornecimento de refeições para eventos e outras atividades de serviços de refeição – CAE 56210.
Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e. (compreende especificamente as
atividades de fabricação de produtos alimentares a partir do mel) – CAE 10893.
Fabricação de cerveja, fabricação de bebidas alcoólicas – CAE 11050, 1101.
Panificação e pastelaria – CAE 1071.
Fabricação de perfumes, de cosméticos e de produtos de higiene; fabricação de óleos essenciais –
CAE 20420, 20530.
Fabricação de doces, compotas, geleias e marmelada – CAE 10393.

A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL AL SUD-ESDIME, a saber:
concelho de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de
Negrilhos; concelho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias de
Castro Verde e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique – todas
as freguesias.
A dotação orçamental total é de 314.388,11€.
Os apoios a conceder revestem a natureza de subvenção não reembolsável, até ao limite de 150.000€ de
apoio por beneficiário. O nível de apoio a conceder, tendo por base o custo total elegível dos investimentos
propostos na candidatura, em percentagem, é de 40% sem criação líquida de postos de trabalho e de 50%
para operações com criação líquida de postos de trabalho.
Apenas é admitida uma candidatura por beneficiário.

Boletim # 16 | Agosto 2019

11

OPERAÇÃO 10.2.1.6: RENOVAÇÃO DE ALDEIAS (3.º CONCURSO) – ESDIME

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas de direito
privado; autarquias locais e suas associações;

DATA DE
ENCERRAMENTO
13 DE SETEMBRO DE 2019
(17:30:59)

outras pessoas coletivas públicas; GAL ou as EG,
no caso dos GAL sem personalidade jurídica.

MAIS INFORMAÇÕES
Operação
10.2.1.6_ESDIME

As candidaturas apresentadas devem visar a preservação, conservação e valorização dos elementos
patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais.
A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em recuperação e beneficiação do património
local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo e seu apetrechamento, sinalética de itinerários
paisagísticos, ambientais e agroturísticos e elaboração e divulgação de material documental relativo ao
património alvo de intervenção, incluindo ações de sensibilização, cujo custo total elegível, apurado em sede
de análise, seja superior ou igual a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€.
A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL AL SUD-ESDIME, a saber:
concelho de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de
Negrilhos; concelho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias de
Castro Verde e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique – todas
as freguesias.
A dotação orçamental total é de 279.138,95€.
Os apoios a conceder revestem a natureza de subvenção não reembolsável, até ao limite de 200.000€ de
apoio por beneficiário, sendo o nível de apoio de 80% do custo total elegível dos investimentos propostos na
candidatura, apurado em sede de análise.
Apenas é admitida uma candidatura por beneficiário.
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OPERAÇÃO 20.2.4: OBSERVAÇÕES DA AGRICULTURA E DOS TERRITÓRIOS RURAIS (4.º
ANÚNCIO)

DATA DE
ENCERRAMENTO

BENEFICIÁRIOS:
Organismos, serviços e pessoas coletivas públicas
sem fins lucrativos membros da RRN; Pessoas
coletivas de natureza privada sem fins lucrativos
membros da RRN.

14 DE AGOSTO DE 2019 (16:59)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio
nº 04/Operação
20.2.4/2019

O presente aviso destina-se apoiar projetos que objetivem:
a) Contribuir para a boa aplicação, acompanhamento e avaliação das medidas de política de
desenvolvimento rural;
b) Promover a participação e o trabalho conjunto entre os agentes do desenvolvimento rural;
c) Transferir boas práticas e novos conhecimentos para qualificar a intervenção dos agentes de
desenvolvimento rural.
As áreas de intervenção e temática a apoiar são, respetivamente, “Observação da agricultura e dos
territórios rurais – AI4” e “Agricultura Familiar (AF)”, com as seguintes tipologias de operação:

Tema Prioritário (TP)

(AF) e reconhecimento das suas funções
económicas, sociais e ambientais
Alentejo Central (CIMAC)

TP2. Organização da produção, associativismo,
modelos de cooperação e de colaboração
Alentejo Litoral (CIMAL)
Lezíria do Tejo (CIMLT)

Atividades/Operações Prioritárias
Sistematização e avaliação dos dados
estatísticos e estudos realizados sobre a
Agricultura Familiar.
Avaliação e Valoração, com vista à sua
divulgação, do contributo da AF nas
dimensões económicas, sociais e ambientais
(biodiversidade, água, solo, paisagem)
Levantamento junto dos agricultores das
dificuldades de organização
Identificação de casos de sucesso, nacional e
europeu
1.877.571 €
Aproximar consumidores e produtores

TP3. Sensibilização para consumo de produtos
locais provenientes da AF

Sensibilização do público em geral
Identificação de casos de sucesso, nacional e
europeu
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A dotação orçamental é de 300.000€. O custo total elegível por operação (parceria) tem de ser inferior a
100.000€. Os apoios a conceder revestem a natureza de subvenção não reembolsável, sendo o nível de
apoio de 100% das despesas elegíveis.
Não são admitidas candidaturas individuais e apenas se admitem duas candidaturas por beneficiário, desde
que integrado em diferentes parcerias.
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2. ALENTEJO2020 – PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL
DO ALENTEJO
AVISO Nº ALT20‐30-2019-40 A 44: CULTURA PARA TODOS

BENEFICIÁRIOS:
Entidades da administração pública ou pessoas
coletivas de direito privado sem fins lucrativos,
que estejam identificadas como promotoras do
projeto a candidatar, no respetivo Pacto para o
Desenvolvimento e Coesão Territorial.

DATA DE
ENCERRAMENTO
FASE 1: 30 DE SETEMBRO
DE 2019 (17H59M59S)
FASE 2: 30 DE NOVEMBRO
DE 2019 (17H59M59S)

MAIS INFORMAÇÕES
O presente Aviso tem como objetivo apoiar
projetos que contribuam para a prossecução dos objetivos
específicos da prioridade de investimento 9i – “Inclusão
ativa, inclusivamente com vista à promoção da igualdade
de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da
empregabilidade” (FSE), em particular o objetivo específico 9.1.1 –
“Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais
e profissionais em especial de desempregados e desempregados
com desvantagens necessitando de apoio particular para acesso ao
mercado de trabalho, e desenvolver iniciativas para a inovação e a
experimentação social que facilitem a dinamização de estratégias
de inclusão social”.

CIMAA_AVISO Nº
ALT20‐30‐2019‐40
CIMAC_AVISO Nº
ALT20‐30‐2019‐41
CIMBAL_AVISO Nº
ALT20‐30‐2019‐43
CIMAL_AVISO Nº
ALT20‐30‐2019‐44
CIMLT_AVISO Nº
ALT20‐30‐2019‐42

As ações a desenvolver no âmbito deste Aviso devem destinar-se a pessoas portadoras de deficiência e
outros públicos desfavorecidos, desempregados e idosos.
São elegíveis as operações de caráter inovador nas seguintes áreas de atuação:
a) Ações de dinamização de práticas artísticas e culturais por e ou para grupos excluídos ou 		
socialmente desfavorecidos;
b) Ações de sensibilização, promoção e intermediação, bem como outras ações complementares de
divulgação e implementação de projetos destinados a pessoas em risco de exclusão social, de forma a
habilitá-las para o exercício de uma cidadania ativa, que valorize designadamente a participação cívica, a
fruição cultural e patrimonial e a responsabilidade social;
c) Ações de intermediação que favorecem o desenvolvimento de atitudes e capacidades de
aprendizagem, com vista à aquisição de competências básicas, pessoais e sociais, recorrendo
designadamente à inclusão de conteúdos e ou práticas artísticas e culturais;
d) Desenvolvimento de projetos inovadores ao nível de respostas integradas no âmbito do público-alvo
e que aumentem a coesão social e os sentimentos de pertença à comunidade, através da participação
cultural e artística;
e) Desenvolvimento de projetos que concorram para a melhoria do acesso à cultura e à arte,
nomeadamente através da supressão de obstáculos ao nível da comunicação e da programação em
espaços, equipamentos e eventos culturais;
f) Desenvolvimento de projetos que tenham como objetivo promover a elaboração e a divulgação de
conteúdos culturais digitais acessíveis a pessoas com deficiências e incapacidades e ou a grupos excluídos
ou socialmente desfavorecidos.
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A dotação do FSE a atribuir à totalidade das operações é de 6.494.824€, com a seguinte distribuição por
NUTS III, nos termos previstos nos respetivos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, a saber:

NUTS III/Comunidade Intermunicipal (CIM)

Dotação máxima FSE

Alto Alentejo (CIMAA)

1.000.000€

Alentejo Central (CIMAC)

1.700.000€

Baixo Alentejo (CIMBAL)

1.294.824€

Alentejo Litoral (CIMAL)

1.000.000€

Lezíria do Tejo (CIMLT)

1.500.000€

Os apoios a conceder revestem a natureza de subvenção não reembolsável. A comparticipação pública
da despesa elegível, após dedução das receitas, é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela
contribuição pública nacional (15%).
Os apoios a conceder às candidaturas a aprovar revestirão a modalidade de reembolso de custos elegíveis
efetivamente incorridos e pagos, nos termos previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua atual redação. Excetuam-se as operações de reduzida dimensão,
cujo financiamento público não exceda os 50.000€, as quais são obrigatoriamente apoiadas em regimes
de custos simplificados, exceto se as mesmas se encontrarem já abrangidas pela aplicação de uma
metodologia de custos simplificados, e desde que não se trate de uma operação abrangida por um
regime de auxílio estatal que não constitua um auxílio de minimis e daquelas que sejam exclusivamente
executadas através da contratação pública, às quais se aplica o regime de custos reais.
Uma candidatura pode ser anual ou plurianual, não podendo exceder, neste último caso, a duração de 36
meses.
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AVISO Nº ALT20‐64‐2019‐45: REFORÇAR E CAPACITAR AS REDES REGIONAIS DE
PARCEIROS NOS DOMÍNIOS DA EDUCAÇÃO E DAS POLÍTICAS SOCIAIS

DATA DE
ENCERRAMENTO

BENEFICIÁRIOS:
Entidades da Administração desconcentrada
do Estado; Entidades da Administração Local;
Agências de desenvolvimento regional de
capitais maioritariamente públicos; Outros níveis
da administração de âmbito regional; Outros
níveis da administração ou outras entidades
públicas e privadas, em atividades sem fins
lucrativos, no âmbito de protocolos celebrados
com a administração desconcentrada e/ou com a
administração local.

20 DE AGOSTO DE 2019

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº
ALT20‐64‐2019‐45

O presente aviso objetiva o reforço da capacidade de
atores e redes para a promoção de ações de desenvolvimento territorial (objetivo temático 11 - prioridade de
investimento 11.2).
São suscetíveis de apoio as tipologias de operações cujas ações a desenvolver sejam enquadradas no
âmbito de projetos de reforço do trabalho de cooperação e em rede, que fomentem a articulação de nível
regional e sub-regional, e de desenvolvimento de competências ajustadas ao papel de cada entidade,
tendo em vista potenciar o seu contributo para o desenvolvimento regional.
No caso de operações em parceria, a liderança da parceria deverá ser assegurada por uma entidade
pública ou, não o sendo, poderá ser liderada por outro parceiro, desde que devidamente reconhecido pelos
parceiros públicos para esse efeito.
Os apoios a conceder revestem a natureza de subvenção não reembolsável. A comparticipação pública
da despesa elegível, após dedução das receitas, é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela
contribuição pública nacional (15%), sendo esta última suportada pelos beneficiários.
Os apoios a conceder às candidaturas a aprovar revestirão a modalidade de reembolso de custos elegíveis
efetivamente incorridos e pagos. Excetuam-se as operações de reduzida dimensão, cujo financiamento
público não exceda os 50.000€, as quais são obrigatoriamente apoiadas em regimes de custos
simplificados, na modalidade de montante fixo, com recurso a um orçamento prévio, dispensando a
apresentação de documentos comprovativos de despesa de acordo com o estipulado no n.º 8 do artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, conjugado com o artigo 4.º da Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de
março, ambos os diplomas na sua atual redação.
A dotação do Fundo Social Europeu afeta ao presente Aviso é de 2.500.000€.
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AVISO Nº ALT20‐66‐2019‐46: PLANOS E PROJETOS INOVADORES DE COMBATE
AO INSUCESSO ESCOLAR

BENEFICIÁRIOS:
Municípios, Comunidades Intermunicipais.
Quando se trate de candidaturas em parceria,
as Comunidades Intermunicipais assumem
obrigatoriamente a qualidade de coordenadora da
parceria.
Nota: as entidades beneficiárias podem apresentar
uma candidatura em parceria com outras entidades,
designadamente Agrupamento de Escolas,
devidamente formalizada mediante um instrumento
de parceria, designado “Acordo entre Parceiros”,
no qual assumem obrigatoriamente a qualidade
de entidades beneficiárias de parceria, quando a
operação se realize em regime de parceria.

DATA DE
ENCERRAMENTO
31 DE OUTUBRO DE 2019

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº
ALT20‐66‐2019‐46

O presente aviso enquadra-se no Eixo Prioritário 2 - Ensino e Qualificação do Capital Humano do POR
Alentejo, destinado a intervenções que favoreçam a melhoria do sucesso educativo e a redução do
abandono escolar, visando promover a igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do sucesso educativo dos
alunos e a qualidade e eficiência do sistema de educação.
O aviso tem como objetivo apoiar planos e projetos inovadores com vista à promoção do sucesso escolar,
de âmbito local ou intermunicipal, desde que enquadradas nos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial (PDCT), podendo os mesmos ser complementados com os planos de ação estratégica das escolas
aprovados pela estrutura de missão para a promoção do sucesso escolar, no âmbito do Programa Nacional
de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016,
de 11 de abril, ou com as intervenções financiadas no âmbito de escolas inseridas no Programa Territórios
Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP). Os planos e projetos candidatados devem ainda articular os
seus objetivos e contribuir para a execução da (i) Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania,
da (ii) Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030 «Portugal + Igual» e da (iii)
Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 2013-2020.
São suscetíveis de apoio a seguinte tipologia de operações: Medidas educativas orientadas para a promoção
do sucesso educativo e para a prevenção do abandono escolar.
Para efeitos de financiamento serão consideradas ações enquadradas nos PDCT, podendo as mesmas ser
complementadas com as iniciativas e objetivos do PNPSE, através de uma estratégia de ação que envolva
escolas, municípios, professores, empregadores, associações locais e outros stakeholders, promovendo uma
consciência coletiva sobre o sucesso educativo e o contributo para as metas gerais neste domínio do Plano
Nacional de Reformas e do Portugal 2020, em particular em matéria de redução até 2020 para 10% da taxa
de abandono escolar precoce.
São destinatários do presente convite os alunos dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do
ensino público a abranger pelos Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar de âmbito local ou
intermunicipal, nos termos previstos no Guidance Document - Monitoring and Evaluation of European
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Cohesion Policy - European Social Fund, em particular do seu anexo D), uma vez que o apoio é concedido
às Comunidades Intermunicipais e Municípios para a implementação do respetivo plano, abrangendo
potencialmente o universo desses alunos.
A dotação do FSE a atribuir à totalidade das operações é de 1.056.616€ e apresenta a seguinte distribuição
por NUTS III, nos termos previstos nos respetivos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial
(PDCT), a saber:

NUTS III/Comunidade Intermunicipal (CIM)

Dotação máxima FSE

Alto Alentejo (CIMAA)

588.963€

Baixo Alentejo (CIMBAL)

467.653€

Os apoios a conceder revestem a natureza de subvenção não reembolsável, sendo a taxa de
financiamento de 85%, a incidir sobre o montante da despesa elegível, após dedução das receitas,
correspondendo os restantes 15% à contribuição pública nacional, a qual será assegurada pelas entidades
beneficiárias quando se enquadrem no n.º 3 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, na
sua atual redação.
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AVISO Nº ALT20‐73‐2019‐35 A 39: DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE
FORMAÇÃO E ENSINO – INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR
(ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO)

DATA DE
ENCERRAMENTO

BENEFICIÁRIOS:
Administração local para intervenções nas escolas
no ensino pré-escolar, 1.º ciclo do ensino básico e 2.º
e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

20 DE DEZEMBRO DE 2019

MAIS INFORMAÇÕES
O presente Aviso tem como objetivo prosseguir a requalificação/
modernização das instalações da educação pré-escolar, dos
ensinos básico e secundário, colmatando situações deficitárias
e melhorando as condições para a educação e ensino, em
complemento das ações de melhoria da qualidade do sistema.
Caso a operação intervenha em escolas do 2.º e 3.º ciclo do ensino
básico e do ensino secundário, a administração local (entidade
beneficiária) deverá celebrar protocolo para esse efeito com o
Ministério da Educação.

CIMAA_AVISO Nº
ALT20‐73‐2019‐35
CIMAC_AVISO Nº
ALT20‐73‐2019‐36
CIMBAL_AVISO Nº
ALT20‐73‐2019‐37
CIMAL_AVISO Nº
ALT20‐73‐2019‐38
CIMLT_AVISO Nº
ALT20‐73‐2019‐39

São passíveis de financiamento as seguintes tipologias de operação:
a) Intervenções na rede da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, em equipamentos que
promovam a racionalização da rede escolar;
b) Intervenções na rede do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e/ou ensino secundário no âmbito de
programas específicos de intervenção em infraestruturas escolares;
c) Intervenções que permitem dar cumprimento à Resolução da Assembleia da República n.º24/2003,
de 2 de abril, e à Lei n.º 2/2011, de 9 de fevereiro, para a remoção de fibrocimento e conferir ao edifício maior
conforto térmico e condições de estanquidade;
d) Aquisição e instalação de equipamentos que substituam outros, degradados ou sem as necessárias
condições, em todos os casos devidamente justificados tendo em conta as cartas educativas municipais e
as prioridades intermunicipais, considerando a procura efetiva atual e o impacto da entrada em rede dos
equipamentos novos ou renovados.
A dotação do Fundo FEDER a atribuir à totalidade das operações é de 20.827.625€ e apresenta a seguinte
distribuição por NUTS III, nos termos previstos nos respetivos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial (PDCT), a saber:

NUTS III/Comunidade Intermunicipal (CIM)

Dotação FEDER

Alto Alentejo (CIMAA)

1.954.670€

Alentejo Central (CIMAC)

2.960.388€

Baixo Alentejo (CIMBAL)

6.040.650€

Alentejo Litoral (CIMAL)

2.256.0187€

Lezíria do Tejo (CIMLT)

7.615.730€
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3. COMPETE2020 – COMPETITIVIDADE
E INTERNACIONALIZAÇÃO
AVISO N.º17/SI/2019: SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO (SI I&DT)

BENEFICIÁRIOS:
Empresas de qualquer natureza e sob qualquer
forma jurídica e entidades não empresariais I&I.

DATA DE
ENCERRAMENTO
15 DE NOVEMBRO DE 2019
(19H)

A Prioridade de Investimento (PI) 1.2. tem previsto o objetivo
MAIS INFORMAÇÕES
específico de aumentar o investimento empresarial em I&I para
Aviso n.º 17/SI/2019
promover o aumento das atividades económicas intensivas em
conhecimento e a criação de valor baseado na inovação. Pretendese, assim, aumentar a cooperação empresarial e a articulação entre
empresas e entidades de investigação, nomeadamente centros de interface tecnológico, acelerando a
difusão, transferência e utilização de tecnologias, conhecimentos e resultados de I&D no tecido empresarial.
Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas”, de acordo com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 61º do RECI e devem ser exclusivamente realizados na modalidade em copromoção, de
acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do Artigo 63º do RECI, devendo os projetos ser liderados por
uma empresa, envolvendo a colaboração efetiva entre entidades do sistema de I&I, ou ser promovidos por
instituições sem finalidades lucrativas com atividades de I&D participadas por empresas e instituições
científicas e tecnológicas no capital associativo.
São enquadráveis projetos inseridos em todas as atividades económicas, com especial incidência para
aquelas que visam a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis ou contribuam
para a cadeia de valor dos mesmos e que possam ser demonstrados através de: (i) Vendas ao exterior
(exportações); (ii) Vendas indiretas ao exterior, de bens a clientes no mercado nacional, quando estas
venham a ser incorporadas em outros bens objeto de venda ao exterior; (iii) Prestação de serviços a não
residentes, devendo este volume de negócios encontrar-se relevado enquanto tal na contabilidade da
empresa; (iv) Substituição de importações, aferido pelo aumento da produção para consumo interno
de bens ou serviços com saldo negativo na balança comercial (evidenciado no último ano de dados
estatísticos disponível).
Estão excluídas as atividades Financeiras e de seguros (divisões 64 a 66 – CAE), defesa (subclasses 25402,
30400 e 84220) e lotarias e outros jogos de aposta (divisão 92).
Os apoios a conceder no âmbito deste aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável e
reembolsável nas condições estabelecidas no n.º 1 do artigo 70º do RECI.
A taxa máxima de incentivo a atribuir a empresas é a que ficar estabelecida de acordo com o previsto no
artigo 71.º do RECI no que respeita à tipologia I&D empresas, com exceção dos investimentos na NUTS II
Lisboa, em que a taxa máxima é de 50%.
A taxa de incentivo a aplicar a Entidades não empresariais do Sistema de I&I é a que resultar do previsto
no n.º 3 do artigo 71.º do RECI no que respeita à modalidade projetos em copromoção. Sem prejuízo destas
disposições e conforme previsto no n.º 4 do mesmo artigo, devem as ENE do SI&I, para poderem beneficiar
da taxa de 75%, verificar as condições elencadas no Anexo C do Aviso, com exceção dos investimentos na
NUTS II Lisboa, em que a taxa máxima é de 50%.
Ao abrigo do presente AAC cada promotor empresarial apenas poderá integrar duas candidaturas.
A dotação orçamental FEDER afeta ao presente Aviso é de 45,5 milhões de euros, estando 25.000.000€
afetos ao Programa Operacional (PO) Competitividade e Internacionalização e 500.000€ ao PO Regional
do Alentejo.
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4. FUNDO AMBIENTAL
PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
3.ª FASE

BENEFICIÁRIOS:

DATA DE
ENCERRAMENTO

Municípios.

30 DE SETEMBRO DE 2019
(23H59)

O Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração
Pública (AP) tem como objetivo promover a descarbonização
e a melhoria do desempenho ambiental do Parque de Veículos
do Estado, enquadrando-se no Programa para a Mobilidade
Sustentável na Administração Pública 2015-2020 – ECO.mob3 e
nas medidas de descarbonização identificadas no Plano Nacional
Energia e Clima 2030.

MAIS INFORMAÇÕES
Regulamento
RCM n.º. 54/2015,
de 28 de julho

Este programa visa apoiar a aquisição, de forma faseada e por substituição de veículos com mais de 10
anos, de 1.200 veículos elétricos (VE), em regime de aluguer, durante um período de 48 meses, bem como
de postos de carregamento e de sistemas de georreferenciação e monitorização.
As operações passíveis de financiamento são a aquisição, em regime de locação operacional ou
financeira, de VE ligeiros de passageiros ou comerciais (categorias N1 e ou M1) por um período mínimo de
48 meses, apenas para veículos cujo valor total de aquisição não exceda os 62.500€ acrescidos de IVA à
taxa legal em vigor; e a aquisição e instalação de postos de carregamento destinados aos VE anteriormente
referidos.
Será dada preferência aos VE destinados aos serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), integrados no Serviço Nacional de Saúde, designadamente
os previstos na alínea e) e f) do artigo 15º do DL n.º 23/2019, de 30 de janeiro, diploma que concretiza a
transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio
da saúde.
A forma do apoio a conceder às candidaturas aprovadas tem a natureza de subvenções não
reembolsáveis.
O apoio a conceder às candidaturas para aquisição dos VE é concedido através do financiamento
de 50% do valor da renda mensal decorrente da celebração de contrato de locação operacional ou
financeira para aquisição do VE, até um limite máximo de 250€ mensais e por um período de 48 meses,
independentemente da duração do contrato de locação celebrado e com o limite de dois veículos por
Município.
O apoio à aquisição e instalação dos postos de carregamento é concedido através do financiamento de
50% do valor de aquisição e instalação de postos de carregamento a instalar nos locais determinados pelos
beneficiários, até um limite máximo de 2.000€ no caso de postos de carregamento normal, e até ao limite
de 4.000€, no caso de postos de carregamento semirrápido, até um máximo de 1 posto por veículo.
Cada candidatura corresponde à aquisição de 1 VE, sendo aceite mais do que uma candidatura, até um
máximo de duas, por Município.
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de 7.800.000€.

Boletim # 16 | Agosto 2019

22

5. POSEUR – PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE
E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS
POSEUR-11-2019-29: INVESTIMENTOS COM VISTA À VALORIZAÇÃO DE BIORRESÍDUOS
EM PORTUGAL CONTINENTAL – 2.º AVISO

BENEFICIÁRIOS:
Entidades gestoras de resíduos urbanos –
Municípios e suas associações; sector empresarial
local; empresas concessionárias municipais,
intermunicipais ou multimunicipais, de acordo com
o previsto no contrato de concessão.

DATA DE
ENCERRAMENTO
30 DE SETEMBRO DE 2019
(18H)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso n.º
POSEUR-11-2019-29
Mapeamento freguesias

O presente aviso visa apoiar a tipologia de operação prevista na subalínea v) da alínea a) do artigo 88º do
RE SEUR, designadamente: v) Investimentos com vista ao aumento de recolha seletiva de resíduos urbanos
biodegradáveis (RUB), de compostagem doméstica de RUB e de valorização do composto, incluindo
sistemas de recolha porta-a-porta de RUB e PAYT.
São elegíveis:
a) Nos municípios que contemplem a totalidade das freguesias marcadas a vermelho no quadro do
mapeamento dos Municípios/Freguesias: investimentos em compostagem comunitária ou doméstica,
incluindo instalações e/ou equipamentos ambientalmente adequados, que contribuam para as metas de
preparação para reutilização e reciclagem;
b) Nos municípios que contemplem a totalidade das freguesias marcadas a verde no quadro
do mapeamento dos Municípios/Freguesias: investimentos de recolha seletiva de biorresíduos,
nomeadamente ao nível da contentorização, viaturas e tecnologias de informação e comunicação, que
contribuam para a meta de preparação para reutilização e reciclagem;
c) Para os municípios que contemplem freguesias marcadas a vermelho e a verde (conjunto misto) são
elegíveis:
Investimentos em compostagem comunitária ou doméstica, incluindo instalações e/ou equipamentos
ambientalmente adequados, que contribuam para as metas de preparação para reutilização e reciclagem
– apenas nas freguesias marcadas a vermelho, ou em todo o concelho, caso contemplem a maioria das
freguesias marcadas a vermelho, desde que devidamente justificado;
Investimentos de recolha seletiva de biorresíduos, nomeadamente ao nível da contentorização, viaturas
e tecnologias de informação e comunicação, que contribuam para a meta de preparação para reutilização
e reciclagem – apenas nas freguesias marcadas a verde, ou em todo o concelho, caso contemplem a
maioria das freguesias marcadas a verde, desde que devidamente justificado.
A dotação afeta ao presente Aviso é de 25.000.000€, sendo que 7.000.000€ ficarão afetos à tipologia de
investimento referente à compostagem comunitária ou doméstica e 18.000.000€ ficarão afetos à tipologia
de investimento referente à recolha seletiva de biorresíduos. A forma do apoio a conceder às candidaturas
reveste a natureza de subvenção não reembolsável, com uma taxa máxima de cofinanciamento de 85%,
incindindo sobre o total das despesas elegíveis.
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6. TURISMO DE PORTUGAL
PROGRAMA DE APOIO M&I INTERIOR+

BENEFICIÁRIOS:
Organizadores de eventos que correspondam a

DATA DE
ENCERRAMENTO
26 DE JUNHO DE 2020

i) entidades públicas, incluindo aquelas em cuja
gestão as entidades da administração central
do Estado, regional e local tenham posição
dominante; ii) entidades privadas.

MAIS INFORMAÇÕES
Regulamento Programa
M&I Interior+

Em consonância com a Estratégia Turismo 2027, são objetivos do Programa de Apoio M&I Interior+:
a) Reforçar a atratividade dos territórios de baixa densidade e das regiões autónomas, em particular no
segmento de turismo de negócios/ eventos associativos e corporativos;
b) Contribuir para o reforço da coesão do país, canalizando preferencialmente para estas áreas os eventos
associativos e corporativos de pequena e média dimensão;
c) Potenciar o crescimento económico destes territórios, através do aumento da procura turística e do
número de dormidas.
O âmbito territorial do programa abrange os territórios de baixa densidade identificados no anexo III da
Resolução de Conselho de Ministros n.º 72/2016, de 24 de novembro.
São enquadráveis no Programa de Apoio M&I Interior+ os eventos que, pela sua natureza, correspondam a:
a) Eventos associativos – eventos promovidos por entidades públicas ou privadas, organizações
governamentais ou não governamentais, associações setoriais ou profissionais, comunidades científicas,
culturais ou outras, com o objetivo de apresentar e debater temáticas do seu interesse e foro de atuação,
correspondendo a congressos, conferências, fóruns, seminários, colóquios, simpósios, palestras e similares;
b) Eventos corporativos – eventos promovidos por cooperações, grupos empresariais, companhias
multinacionais ou outras, com o objetivo de efetuar comunicações e reuniões de trabalho, apresentar
produtos ou serviços, de caráter interno ou externo, correspondendo a assembleias gerais, convenções,
jornadas, cursos, workshops, ações de motivação de equipa e similares.
Não se enquadram no presente programa os eventos que estejam já consolidados no calendário dos
territórios onde se realizam e/ou não revistam a natureza de eventos associativos ou corporativos por não
se integrarem no segmento global do turismo de negócios, tais como torneios ou competições desportivas,
festivais, feiras, festividades e certames.
São suscetíveis de apoio, as candidaturas que gerarem entre 50 a 299 dormidas em empreendimentos
turísticos e/ou estabelecimentos de hospedagem, licenciados pelas entidades competentes e localizados
nestes territórios.
São consideradas despesas elegíveis dos projetos: aluguer de salas/espaços para a realização do congresso,
evento ou incentivo, e respetivo programa social; aluguer de equipamento audiovisual; serviços de
transferes; serviços de alojamento em empreendimentos turísticos e/ou estabelecimentos de alojamento
local, na modalidade de estabelecimento de hospedagem; fornecimento de refeições; serviços de
entretenimento, transporte aéreo; construção ou montagem de estruturas destinadas a ampliar os espaços
existentes para a realização do congresso ou evento, serviços de organização e gestão do congresso ou
evento, quando contratados em Portugal; material de divulgação e campanha de comunicação.
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Os apoios a conceder revestem a forma de comparticipação financeira, de natureza não reembolsável. O
montante de apoio a conceder a cada evento é aferido em função do número de dormidas gerado pelo
mesmo, de acordo com os seguintes critérios:

Escalões de
dormida

50-99

100-149

150-199

200-249

250-299

Montantes de
Apoio

1.250€

2.500€

3.750€

5.000€

6.250€

Os projetos que ocorram durante o período de inverno IATA (28 de outubro a 30 de março) beneficiam de
uma majoração de 25% sobre o valor resultante da aplicação destes critérios.
A dotação global orçamental desta linha de apoio é de 150.000€.
As candidaturas devem ser submetidas através da plataforma SGPI, no prazo mínimo de 90 dias antes da
realização do evento.
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7. OUTRAS OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO
LINHA DE CRÉDITO PARA A DESCARBONIZAÇÃO E ECONOMIA CIRCULAR

BENEFICIÁRIOS:

MAIS INFORMAÇÕES
Linha de crédito

Micro, Pequenas e Médias Empresas que
desenvolvam atividade principal enquadrada na
lista CAE protocolada.

A Linha de Crédito para a Descarbonização e Economia Circular, gerida pela SPGM – Sociedade de
Investimento, objetiva apoiar as empresas industriais e do setor do turismo, através de financiamento de
projetos para redução do consumo energético, de medidas que permitam a mudança da fonte energética
fóssil para renovável, ou acelerando o processo de transição para uma economia circular.
Montante de financiamento máximo por empresa
2.000.000€. No caso dos projetos do setor do Turismo, este financiamento, poderá ser partilhado com o
mecanismo de apoio à eficiência energética previsto na Linha de Apoio à Qualificação da Oferta.
Operações elegíveis
a) Substituição de equipamentos existentes por outros mais inovadores, modernos e eficientes;
b) Investimento em fontes renováveis para autoconsumo no processo produtivo ou em estratégias
circulares para qualquer fase do ciclo de vida do produto/serviço;
c) Implementação de dispositivos de monitorização, de controlo e atuação que permitam otimizar as
condições de uso, consumo da energia e consumos de matérias-primas;
d) Reformulação e integração de processos, com vista a aumentar a eficiência na utilização de recursos;
e) Para as CAE do setor do Turismo são ainda elegíveis as intervenções na envolvente opaca e
envidraçada dos edifícios, com o objetivo de reforçar o isolamento térmico e melhorar a eficiência
energética.
Prazo Global das Operações
Até 10 anos, incluindo um período de carência de capital até 24 meses.
Amortização de Capital
Prestações constantes, iguais, postecipadas, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais.
Juros a Cargo do Beneficiário
Os juros serão bonificados até 1,5% e liquidados postecipadamente.
Taxa de juro
Por acordo entre o Banco e o beneficiário, será aplicada uma modalidade de taxa de juro fixa ou variável,
acrescida de um spread máximo de 3,50%.
Garantia mútua
Garantia autónoma prestada pelas SGM, destinada a garantir até 80% do capital em dívida em cada
momento do tempo.
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AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

Organizadas por data de encerramento

PDR2020: OPERAÇÃO 4.0.1.
INVESTIMENTOS EM PRODUTOS
FLORESTAIS IDENTIFICADOS
COMO AGRÍCOLAS NO ANEXO I DO
TRATADO (TFUE)
FUNDO AMBIENTAL: CONSTRUÇÃO
DE CICLOVIAS NO ÂMBITO DO
PORTUGAL CICLÁVEL
POISE: 3.10 – CONTRATOS LOCAIS
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
(CLDS 4G)

POSEUR-11-2019-25: VALORIZAÇÃO
DE RESÍDUOS URBANOS –
PROJETOS DE RECOLHA SELETIVA
MULTIMATERIAL PORTA-A-PORTA
POSEUR-15-2019-22: PREVENÇÃO,
CONTROLO E ERRADICAÇÃO DE
ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS

PORTUGAL 2020/POCI: SISTEMA
DE INCENTIVOS – INOVAÇÃO
PRODUTIVA

PDR2020: OPERAÇÃO 8.1.3 –
PREVENÇÃO DA FLORESTA CONTRA
AGENTES BIÓTICOS E ABIÓTICOS
(4º ANÚNCIO)

EUROPA PARA OS CIDADÃOS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE JULHO DE 2019 (17H)

AVISO N.º03/401/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

18 DE AGOSTO DE 2019
(23H59M)

AVISO N.º 10261/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

28 DE AGOSTO DE 2019
(18:00)

AVISO Nº POISE‐32‐2019‐17

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

29 DE AGOSTO DE 2019
(18H)

AVISO POSEUR-11-2019-25

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

29 DE AGOSTO DE 2019
(18H)

AVISO POSEUR-15-2019-22

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

30 DE AGOSTO DE 2019
(19H)

AVISO N.º 15/SI/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
ANÚNCIO 04/813/2019

30 DE AGOSTO DE 2019
(17H) (PRORROGADO)

ENCERRAMENTO
GEMINAÇÃO DE CIDADES,
REDES DE CIDADES E
PROJETOS DA SOCIEDADE
CIVIL – 1 DE SETEMBRO DE
2019
(12H CET, HORA DE
BRUXELAS)

ANÚNCIO 04/813/2019 - ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO

AVISO/LINK
EACEA-51/2018

GUIA DO PROGRAMA 2019
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POISE: FORMAÇÃO E
SENSIBILIZAÇÃO PARA UM
VOLUNTARIADO DE CONTINUIDADE

BLUE-GIFT

27

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

4 DE SETEMBRO DE 2019
(18H)

AVISO N.º POISE-35-2019-16

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
BLUEGIFT

6 DE SETEMBRO DE 2019
(17H UTC)

LIFE 2019: MITIGAÇÃO DAS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

LIFE 2019: ADAPTAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

LIFE 2019: INFORMAÇÃO E
GOVERNAÇÃO CLIMÁTICA

POISE: PARCERIAS PARA O
IMPACTO

POSEUR-11-2019-26:
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE
INSTALAÇÕES DE VALORIZAÇÃO DE
RESÍDUOS URBANOS
EEA GRANTS - CRESCIMENTO AZUL:
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS,
INOVAÇÃO E PME

ERASMUS +

REGULAMENTO

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

12 DE SETEMBRO DE 2019

MITIGAÇÃO DAS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

12 DE SETEMBRO DE 2019

ADAPTAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

12 DE SETEMBRO DE 2019

INFORMAÇÃO E
GOVERNAÇÃO CLIMÁTICA

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

16 DE SETEMBRO DE 2019
(PRORROGADO)

AVISO N.º POISE-39-2019-11

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

18 DE SETEMBRO DE 2019
(18H)

AVISO POSEUR-11-2019-26

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

30 DE SETEMBRO DE 2019
(12H GMT)

ENCERRAMENTO

AVISO #1 – DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS, INOVAÇÃO E PME

AVISO/LINK
EAC/A03/2018

1 DE OUTUBRO DE 2019
GUIA ERASMUS+
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PORTUGAL 2020/POCI: SI I&DT:
INTERNACIONALIZAÇÃO –
PROJETOS INDIVIDUAIS

INTERREG SUDOE: 4ª
CONVOCATÓRIA

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

FASE III: 1 DE OUTUBRO DE
2019 (19H)
FASE IV: 31 DE DEZEMBRO
DE 2019 (19H)

AVISO N.º 02/SI/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
4ª CONVOCATÓRIA

25 DE OUTUBRO DE 2019
(12H, UTC+2)

TURISMO DE PORTUGAL: LINHA DE
APOIO À VALORIZAÇÃO TURÍSTICA
DO INTERIOR

FUNDO AMBIENTAL: INCENTIVO
PELA INTRODUÇÃO NO CONSUMO
DE VEÍCULOS DE BAIXAS EMISSÕES
(2019)

28

ENCERRAMENTO
30 DE NOVEMBRO
DE 2019

ENCERRAMENTO

GUIA SUDOE

AVISO/LINK
AVISO LINHA DE APOIO
FICHA INFORMATIVA LVTI

AVISO/LINK
DESPACHO N.º 2210/2019

29 DE AGOSTO DE 2019
(18H)

OUTRAS INFORMAÇÕES

QUESTÕES FREQUENTES
VBE 2019

ALENTEJO2020: CONTRATAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE
QUALIFICADOS – INSTITUIÇÕES DE
INTERFACE/INFRAESTRUTURAS
TECNOLÓGICAS (PI 8.5-FSE)
ALENTEJO2020: SISTEMA DE
INCENTIVOS – QUALIFICAÇÃO
DAS PME “CONTRATAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE
QUALIFICADOS” (PI 8.5 – FSE)
ALENTEJO2020: PLANO
ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE DE
INVESTIMENTO 6.5.

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

3 DE DEZEMBRO DE 2019

ALT20-59-2019-24

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

13 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO Nº ALT20-59-2018-50

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO Nº ALT20-16-2019-21
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ALENTEJO2020: PLANO
ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE DE
INVESTIMENTO 4.5.

29

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO Nº ALT20-06-2019-18

ALENTEJO2020: PLANO
ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE DE
INVESTIMENTO 9.8.

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO Nº ALT20-43-2019-19

ALENTEJO2020: PLANO DE AÇÃO
DE REGENERAÇÃO URBANA

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO Nº ALT20-16-2019-16

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

ALENTEJO2020: CONSERVAÇÃO,
PROTEÇÃO, PROMOÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO
PATRIMÓNIO CULTURAL E NATURAL

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐26
‐ CIMAA
AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐27
‐ CIMAC

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐28 ‐
CIMBAL
AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐29
‐ CIMAL

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐30
‐ CIMLT

ALENTEJO2020: INVESTIMENTOS NA
ÁREA DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐34
‐ CIMLT
AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐33
‐ CIMAL

20 DE DEZEMBRO DE 2019
AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐32 ‐
CIMBAL

AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐31
‐ CIMAC
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ALENTEJO2020: PLANO DE
AÇÃO INTEGRADO PARA AS
COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
(PAICD) CENTROS URBANOS
COMPLEMENTARES
PORTUGAL 2020/POCI: SI PROJETOS
DE FORMAÇÃO EM PROCESSOS DE
INOVAÇÃO

PORTUGAL 2020/POCI: SI PROJETOS
AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO

TURISMO DE PORTUGAL: LINHA
DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA
OFERTA

PORTUGAL 2020/POCI: SI I&DT
PROPRIEDADE INTELECTUAL E
INDUSTRIAL

PORTUGAL 2020: SAICT – SISTEMA
DE APOIO À INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – PI 1.1.
– INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D –
PROJETOS INDIVIDUAIS
PORTUGAL 2020: SI I&DT – SISTEMA
DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
– PI 1.2.
PORTUGAL 2020: SAICT – SISTEMA
DE APOIO À INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – PI
1.1. – PROTEÇÃO DE DIREITOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
PROJETOS INDIVIDUAIS REGIME
CONTÍNUO

30

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO Nº ALT20‐43‐2019‐25

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019
(19H) (PRORROGADO)

AVISO Nº 18/SI/2017

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019
(19H) (PRORROGADO)

AVISO N.º 22/SI/2017

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019

HTTPS://GOO.GL/ZJJ73J

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019
(19H)

AVISO N.º 03/SI/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO AAC Nº 02/SAICT/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO AAC Nº 02/SI/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO Nº 01/SAICT/2019
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PORTUGAL 2020: SI I&DT –
PROTEÇÃO DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
E INDUSTRIAL – PROJETOS
INDIVIDUAIS – REGIME CONTÍNUO
PORTUGAL 2020: SI I&DT –
PROJETOS DEMONSTRADORES
INDIVIDUAIS – SELOS DE
EXCELÊNCIA (FASE 2 DO SME
INSTRUMENT)
PORTUGAL 2020/POCI: REGISTO DE
PEDIDO DE AUXÍLIO SI EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO E CRIATIVO E SI
INOVAÇÃO PRODUTIVA

PORTUGAL 2020/POCI: SI
PROTEÇÃO DE DIREITOS DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL PROJETOS INDIVIDUAIS
POISE: 3.34 – TÍTULOS DE IMPACTO
SOCIAL

GULBENKIAN: PROJETOS NA ÁREA
DA SUSTENTABILIDADE

31

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO Nº 03/SI/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE JANEIRO DE 2020

AVISO Nº 05/SI/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

30 DE DEZEMBRO DE 2020

AVISO N.º 16/SI/2018
(INOVAÇÃO PRODUTIVA)
AVISO Nº 17/SI/2018
(EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO E CRIATIVO)
(INOVAÇÃO PRODUTIVA)

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2020

AVISO Nº 17/SI/2015

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2020

AVISO N.º POISE-39-2018-08

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

30 DE JUNHO DE 2022

PROJETOS NA ÁREA DA
SUSTENTABILIDADE
REGULAMENTO

LINHA CRÉD. GARANTIDA PARA
ARMAZ.DE BATATA

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

PORTARIA Nº 259-A/2017

TURISMO DE PORTUGAL:
INCENTIVO A GRANDES EVENTOS
INTERNACIONAIS ATRAVÉS DO
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E
AO CINEMA

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

PORTARIA Nº196/2018
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IFRRU 2020: INSTRUMENTO
FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO
E REVITALIZAÇÃO URBANAS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

AVISO DE ABERTURA DE
CANDIDATURAS

PME INVESTIMENTOS: PROGRAMA
CAPITALIZAR – LINHA DE CRÉDITO
PARA MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

LINHA_CAPITALIZAR

PROGRAMA CASA EFICIENTE 2020

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

HTTPS://CASAEFICIENTE2020.PT/

LINHA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO
2018:ADN START UP

ENCERRAMENTO

PME INVESTIMENTOS: FUNDO DE
CO-INVESTIMENTO 200M

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

WWW.200M.PT/

LINHAS DE CRÉDITO GARANTIDAS,
DESTINADAS A APOIAR AS
NECESSIDADES DE TESOURARIA
DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS E
ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

PORTARIA Nº300-A/2018, DE
22 DE NOVEMBRO

TURISMO DE PORTUGAL: LINHA
DE CRÉDITO PARA A EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

HTTPS://GOO.GL/WIQXQY

TURISMO DE PORTUGAL: LINHA DE
CRÉDITO COM GARANTIA MÚTUA –
CAPITALIZAR TURISMO 2018/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

AVISO/LINK
LINHA ADN STARTUP

HTTPS://GOO.GL/MP9MYI
NÃO DEFINIDO
HTTPS://GOO.GL/J2AJXD
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8. LEGISLAÇÃO
PORTARIA N.º 218/2019, DE 11 DE JULHO – ALTERAÇÕES AO PDR 2020

A Portaria n.º 218/2019, de 11 de julho, procede à primeira alteração à Portaria n.º 213-A/2017, de 19 de julho,
que procedeu à segunda alteração à Portaria n.º 107/2015, de 13 de abril, que estabelece o regime de aplicação
da operação 3.2.2, «Pequenos investimentos na exploração agrícola», e da operação 3.3.2, «Pequenos
investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas», ambas da medida n.º 3, «Valorização
da produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente.
Através deste diploma, o artigo 3.º da Portaria n.º 213-A/2017, de 19 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 3.º [...] O disposto no artigo 3.º e na alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 107/2015, de 13 de
abril, não é aplicável às candidaturas com investimentos em explorações agrícolas abrangidas por medidas
extraordinárias adotadas no âmbito de catástrofes naturais.»
A portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, produzindo efeitos desde 25 de janeiro de 2018.

PORTARIA N.º 225/2019, DE 19 DE JULHO – ALTERAÇÕES AO PDR 2020

A Portaria n.º 225/2019, de 19 de julho, procede à sétima alteração à Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, que
estabelece o regime de aplicação das operações 8.1.1. «Florestação de terras agrícolas e não agrícolas», 8.1.2.
«Instalação de sistemas agroflorestais», 8.1.5. «Melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas» e
8.1.6. «Melhoria do valor económico das florestas», inseridas na ação 8.1. «Silvicultura sustentável» da medida 8
«Proteção e reabilitação dos povoamentos florestais» do PDR 2020.
As alterações introduzidas em diversos artigos e anexos encontram-se republicadas neste diploma. A portaria
entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
As alterações introduzidas nos artigos 3.º e 5.º da Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, e o artigo 3.º-A, aditado
à referida portaria, produzem efeitos relativamente aos avisos para apresentação de candidaturas ainda não
encerrados à data da publicação da presente portaria.
As alterações introduzidas no artigo 33.º e no anexo XIV da Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, produzem
efeitos relativamente a todos os avisos para apresentação de candidaturas.

PORTARIA N.º 226/2019, DE 19 DE JULHO – ALTERAÇÕES AO PDR 2020

A Portaria n.º 226/2019, de 19 de julho, procede à terceira alteração à Portaria n.º 394/2015, de 3 de novembro,
alterada pelas Portarias n.º 111-A/2018, de 27 de abril, e 48/2019, de 7 de fevereiro, que aprova a tabela
normalizada de custos unitários, conforme previsto na regulamentação específica da Medida 8 «Proteção e
Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do PDR 2020.
As alterações introduzidas no artigo 1º e anexos I, II, III e IV encontram-se republicadas neste diploma.
A portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
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PORTARIA N.º 227/2019, DE 19 DE JULHO – ALTERAÇÕES PDR 2020

A Portaria n.º 227/2019, de 19 de julho, procede à nona alteração à Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, que
estabelece o regime de aplicação da operação 8.1.3, «Prevenção da floresta contra agentes bióticos e
abióticos» e da operação 8.1.4, «Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou por
acontecimentos catastróficos», ambas inseridas na ação 8.1, «Silvicultura Sustentável» da Medida 8 «Proteção e
Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do PDR 2020.
As alterações introduzidas em diversos artigos e anexos encontram-se republicadas neste diploma.
A portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
As alterações introduzidas nos artigos 3.º e 5.º da Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, e o artigo 3.º-A, aditado
à referida portaria, produzem efeitos relativamente aos avisos para apresentação de candidaturas ainda não
encerrados à data da publicação da presente portaria.
As alterações introduzidas nos artigos 15.º, 26.º e no anexo V da Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, produzem
efeitos relativamente a todos os avisos para apresentação de candidaturas.

PORTARIA N.º 236/2019, DE 26 DE JULHO – ALTERAÇÕES AO PDR 2020

A Portaria n.º 236/2019, de 26 de julho, procede à quarta alteração à Portaria n.º 145/2016, de 17 de maio, que
estabelece o regime de aplicação da operação n.º 2.1.1, «Ações de formação», inserida na ação n.º 2.1, «Capacitação
e divulgação», da medida n.º 2, «Conhecimento», integrada na área n.º 1, «Inovação e conhecimento», do PDR
2020.
As alterações introduzidas em diversos artigos e anexos encontram-se republicadas no diploma.
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8. EVENTOS
ALA+T: PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL AUTÁRQUICA
PARA O TURISMO – 2.ª ED
O ALA+T é um programa de qualificação em turismo destinado a técnicos
superiores e executivos da administração pública autárquica (Câmaras
Municipais, Comunidades Intermunicipais, Áreas Metropolitanas e Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional), uma iniciativa do IPDT – Turismo e
Consultoria, com o apoio do Turismo de Portugal.
O Programa adota uma abordagem b-learning (sessões presenciais e online), tem uma duração de 65 horas
presenciais (distribuídas entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020) e consulta de documentos e interações
técnicas entre os formadores e os participantes. O programa está dividido em três módulos: 1. Seminário
Internacional, 2. Seis Master Classes regionais (Oeste, Lamego, Coimbra, Setúbal, Faro, Estoril e Regiões
Autónomas) e 3. Projetos turísticos.
As inscrições podem ser feitas até 9 de agosto, através do formulário disponível online que será avaliado pela
equipa técnica do Programa ALA+T. Posteriormente, o participante ou a entidade deverá proceder ao pagamento
da taxa de inscrição (500€ com IVA).
Mais informação disponível em: alaturismo

PROGRAMA TOURISM UP

O Tourism UP é um programa de aceleração promovido pelos Territórios Criativos e pelo
Turismo de Portugal que visa apoiar startups no setor do turismo. Este programa de
aceleração é o resultado de um acordo de colaboração entre estas entidades no âmbito
do programa FIT – Fostering Innovation in Tourism.
Podem inscrever-se startups com, no máximo, 5 anos de existência, podendo ser
representadas por no máximo duas pessoas singulares cada, maiores de 18 anos de
idade (completados até à data limite de inscrição), que pretendam validar e/ou aperfeiçoar o seus modelos de
negócio.
Os projetos deverão (i) ser inovadores e corresponder às necessidades de mercado; (ii) oferecer soluções de
turismo e consumo sustentável para os turistas e as outras empresas do setor; (iii) oferecer experiências seamless
ao longo do ciclo de viagem do turista, oferecendo produtos e serviços seguros e experiências favoráveis para os
clientes; (iv) obter soluções destinadas a outras empresas do setor do turismo; (v) valorizar ativos estratégicos da
Estratégia Turismo 2027, nomeadamente: pessoas, clima e luz, história e cultura, mar, natureza, água, eventos
artístico culturais, desportivos e de negócios, bem-estar e living em Portugal. Adicionalmente, os projetos
deverão ser originais, sendo os proponentes responsáveis legalmente por qualquer infração de direitos de
propriedade intelectual.
O programa de aceleração TOURISM UP contempla 7 fases de desenvolvimento, com o seguinte calendário:
1.
Lançamento do Programa de Aceleração - 12 de julho de 2019, em Palmela;
2.
Candidaturas ao programa – através da página do programa, entre 12 de julho e 11 de outubro;
3.
Roadshow em 50 territórios – oficinas de capacitação e divulgação do programa, entre 2 de setembro e
11 de outubro de 2019;
4.
Seleção das 18 startups que irão integrar o programa – 18 de outubro de 2019;
5.
1º bootcamp de aceleração – 25 e 26 de outubro, em Fornos de Algodres;
6.
2º bootcamp de aceleração – 22 e 23 de novembro, Lourinhã;
7.
Apresentação final – 5 de dezembro, em Coruche.
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Em cada oficina do roadshow serão dinamizadas sessões sobre Oportunidades e Tendências no Turismo,
Empreendedorismo e Proposta de Valor, será apresentado e explicado o Programa de Aceleração e apresentados
os projetos locais.
Nos bootcamps serão abordadas as seguintes temáticas: Abordagem de Negócios Sustentáveis e The Good
Business Model, Empreendedorismo & Proposta de Valor, Ecossistema do Negócio (Cadeia de Valor, Coopetidores
e desencadeadores do consumo), Os outros 2 P’s do Marketing, Inspiring Talk, Finanças e Estratégias de Negócio,
Avaliação de Impacto, Redes Sociais, Comunicação e apresentação de negócios e Pitch Stations (design,
conteúdo e finanças). Mais informação disponível em: Regulamento.

TASTE UP - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO

O TASTE UP é um programa de aceleração promovido pelos Territórios Criativos,
Turismo de Portugal e APTECE, visando o apoio a startups nas áreas do Turismo
Gastronómico e Enoturismo. Este programa de aceleração é o resultado de um
acordo de colaboração entre as entidades no âmbito do programa FIT – Fostering
Innovation in Tourism.
Podem inscrever-se startups com, no máximo, 5 anos de existência, podendo ser
representadas por, no máximo, duas pessoas singulares cada, maiores de 18 anos
de idade (completados até à data limite de inscrição), que pretendam validar e/ou
aperfeiçoar o seus modelos de negócio.
Os projetos deverão (i) ser inovadores e corresponder às necessidades de mercado; (ii) valorizar os ativos
estratégicos da Estratégia Turismo 2027 “Gastronomia e Vinho”, especificamente, mas também “Pessoas”,
“História e Cultura”, “Living”; (iii) promover a interação com pessoas e locais e permitir entender diferentes
contextos gastronómicos e enológicos, quer do ponto de vista dos alimentos, como também da sua confeção ou
transformação, enaltecendo a história, tradições e os usos e costumes locais e culturais; visando a valorização do
território. Adicionalmente, os projetos deverão ser originais, sendo os proponentes responsáveis legalmente por
qualquer infração de direitos de propriedade intelectual.
O programa de aceleração TASTE UP contempla 7 fases de desenvolvimento, com o seguinte calendário:
1.
Lançamento do Programa de Aceleração - 12 de julho de 2019, em Palmela;
2.
Candidaturas ao programa – através da página do programa, entre 12 de julho e 11 de outubro;
3.
Roadshow em 50 territórios – oficinas de capacitação e divulgação do programa, entre 2 de setembro e
11 de outubro de 2019;
4.
Seleção das 18 startups que irão integrar o programa – 18 de outubro de 2019;
5.
1º bootcamp de aceleração – 25 e 26 de outubro, em Fornos de Algodres;
6.
2º bootcamp de aceleração – 22 e 23 de novembro, em Loures;
7.
Apresentação final – 5 de dezembro, em Coruche.
Em cada oficina do roadshow serão dinamizadas sessões sobre Oportunidades e Tendências no Turismo
Gastronómico e Enoturismo, Empreendedorismo e Proposta de Valor, será apresentado e explicado o Programa
de Aceleração e apresentados os projetos locais.
Nos bootcamps serão abordadas as seguintes temáticas: Abordagem de Negócios Sustentáveis e The Good
Business Model, Empreendedorismo & Proposta de Valor, Ecossistema do Negócio (Cadeia de Valor, Coopetidores
e desencadeadores do consumo), Os outros 2 P’s do Marketing, Inspiring Talk, Finanças e Estratégias de Negócio,
Avaliação de Impacto, Redes Sociais, Comunicação e apresentação de negócios e Pitch Stations (design,
conteúdo e finanças).
Mais informação disponível em: Taste Up e Regulamento.
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DESTACAM-SE AINDA

EVENTOS E RECURSOS “INTERREG
SUDOE”

DATA
7 DE OUTUBRO DE 2019
(WEBINÁRIO)
14 A 18 DE OUTUBRO
DE 2019
(SESSÕES SEMANAIS
DE 60 MIN)

SEMANA VERDE INTERNACIONAL
DE BERLIM

DATA
17 E 26 DE JANEIRO
DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
WEBINARIOS

INSCRIÇÕES INTERREG_SUDOE

MAIS INFORMAÇÕES
INSCRIÇÃO DE EXPOSITORES
WWW.GRUENEWOCHE.DE
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8. PREMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES
PRÉMIO CIDADE ACESSÍVEL 2019

O Prémio Cidade Acessível 2019, organizado pela Comissão
Europeia e o Fórum Europeu da Deficiência, é uma competição
europeia que visa premiar as cidades empenhadas em melhorar
a acessibilidade para todos os cidadãos, de modo a garantir a
igualdade de direitos e melhorar a qualidade de vida de todas as
pessoas.
Podem candidatar-se as entidades governamentais de uma
cidade com, pelo menos, 50 mil habitantes de um dos Estados-Membros da União Europeia, que promova
iniciativas que melhorem a acessibilidade para pessoas com deficiência em quatro grandes áreas: (i) Construções
e espaços públicos; (ii) Transportes e infraestruturas relacionadas; (iii) Informação e comunicação, incluindo
Tecnologias da Informação e Comunicação; (iv) Instalações e serviços públicos.
As candidaturas decorrem até 11 de setembro de 2019 e devem ser submetidas através do preenchimento de
formulário eletrónico.
A seleção dos premiados ocorre em duas fases distintas: uma pré-seleção a nível nacional seguida de uma
seleção final a nível europeu. Na fase europeia da competição, o júri seleciona, de acordo com os seguintes
critérios: (i) Âmbito das ações apresentadas; (ii) Apropriação e nível de compromisso das candidaturas; (iii)
Impacto das iniciativas/ações; (iv) Qualidade e sustentabilidade dos resultados; (v) Participação de pessoas com
deficiência e de parceiros relevantes.
Mais informação disponível em: Access City Award

RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS AINDA EM CURSO:

CONCURSO “TODOS CONTAM”

ENCERRAMENTO
11 DE OUTUBRO DE 2019

ESTATUTOS PME LÍDER E PME
EXCELÊNCIA 2019

DATA
31 DE OUTUBRO DE 2019

SELO INCODE.2030

DATA
-

LINK
CONCURSO TODOS CONTAM

MAIS INFORMAÇÕES
PME LÍDER E EXCELÊNCIA

MAIS INFORMAÇÕES
SELO INCODE2030
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8. NOTÍCIAS
ROTEIRO PARA A NEUTRALIDADE CARBÓNICA 2050

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019 aprova o Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), adotando o compromisso de alcançar a
neutralidade carbónica em Portugal até 2050, que se traduz num balanço neutro
entre emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e o sequestro de carbono pelo
uso do solo e florestas. Mais informação disponível em: descarbonizar2050

6º INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL

O 6º Inventário Florestal Nacional (IFN6) foi concluído e encontra-se disponível, sendo uma peça fundamental
para a implementação da Reforma da Floresta iniciada em 2016. O IFN6 vai permitir que os Programas Regionais
de Ordenamento Florestal (PROF) em vigor sejam atualizados. A análise dos dados constantes do IFN6 permite
concluir que:
a)
A maior área de floresta (1.063.000 ha) é coberta por montado (sobreiro e azinheira);
b)
A área de eucalipto (844.000 ha) cresceu abaixo das estimativas;
c)
A área de pinheiro bravo (714.000 ha) diminuiu;
d)
A área de pinheiro manso (193.000 ha) aumentou.
Mais informação disponível em: IFN

NEST – CENTRO DE INOVAÇÃO NO TURISMO

Foi inaugurado, no passado dia 18 de julho de 2019, o NEST – Centro de Inovação do Turismo, na Covilhã. Este
é um projeto âncora da iniciativa Turismo 4.0 que tem como objetivo posicionar Portugal como líder global de
inovação do setor.
O Centro de Inovação do Turismo tem como missão promover a inovação e o uso da tecnologia na cadeia de
valor do turismo apoiando o desenvolvimento de novas ideias de negócio, a experimentação de projetos e a
capacitação das empresas na transição para a economia digital. Dos objetivos a alcançar destacam-se ainda:
a)
A promoção do empreendedorismo, da inovação e da investigação em turismo;
b)
O apoio às empresas no desenvolvimento de uma visão criativa e inovadora;
c)
A criação de laboratórios de formação em colaboração com Universidades, Escolas de Turismo,
Incubadoras e Centros de Conhecimento;
d)
A produção e transferência de conhecimento para as empresas.
As prioridades de atuação do Centro são: big data & analytics, experiência dos turistas, soluções em
sustentabilidade e competências digitais.
O NEST é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, constituída por oito entidades fundadoras: ANA
Aeroportos, Brisa, Google, Microsoft, Millenium BCP, NOS, BPI e Turismo de Portugal.
Mais informação disponível em: Centro de Inovação do Turismo
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INC2: INICIATIVA NACIONAL CIDADES CIRCULARES
A InC2: Iniciativa Nacional Cidades Circulares visa apoiar e
capacitar os municípios e suas comunidades para a transição
para uma economia mais circular, promovendo a criação de
redes de cidades que potenciem uma maior capitalização
do conhecimento nestes domínios, melhorem as condições
presentes e futuras de acesso a fontes de financiamento
europeu e nacional, contribuam para um processo contínuo e
iterativo de melhoria da conceção e concretização de políticas públicas, criando condições para a dinamização de
abordagens integradas e participadas de base territorial e de ações urbanas inovadoras de economia circular.
A InC2 terá uma duração de três anos (2019-2021), e conta com um pacote financeiro plurianual de 1,5 milhões de
euros, suportado pelo Fundo Ambiental.
Para a sua implementação, é criada uma estrutura de governança, a qual integra uma Autoridade de Gestão,
assegurada pela Direção-Geral do Território, contando com o acompanhamento por parte das Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional, Regiões Autónomas, Associação Nacional de Municípios Portugueses
e outros atores locais.
Mais informação disponível em: Cidades circulares | Programa InC2

PROGRAMA REGRESSAR

O IEFP presta serviços de apoio na procura de emprego destinados exclusivamente a
cidadãos portugueses residentes no estrangeiro que pretendam trabalhar em Portugal
e disponibiliza o acesso a um conjunto de serviços facilitadores da sua inserção no
mercado de trabalho. Estes serviços, disponíveis no portal iefponline, permitem que
os portugueses residentes no estrangeiro, com interesse em regressar a Portugal,
possam registar-se para procurar emprego, manifestar interesse em ofertas de emprego
divulgadas pelo IEFP e candidatar-se diretamente às mesmas. Podem ainda receber
propostas de outras ofertas de emprego por parte dos serviços.
O IEFP é responsável por implementar a medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, inserida
no Programa Regressar, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/2019, de 28 de março. Esta
medida, aprovada pela Portaria nº 214/2019, de 5 de julho, consiste na atribuição de um apoio financeiro a
conceder pelo IEFP, I. P., aos emigrantes ou familiares de emigrantes que iniciem atividade laboral por conta
de outrem no território de Portugal continental, bem como na comparticipação das despesas inerentes ao seu
regresso e do seu agregado familiar.
A medida tem como objetivo incentivar o regresso e a fixação de emigrantes ou familiares de emigrantes
em Portugal, através de um apoio financeiro a conceder diretamente aos destinatários, bem como da
comparticipação em custos de transporte de bens e nos custos de viagem dos destinatários e respetivos
membros do agregado familiar, mediante a celebração de um contrato de trabalho em Portugal continental.
De acordo com o artigo 3º da Portaria nº 214/2019, de 5 de julho, “são destinatários dos apoios previstos na
presente medida os cidadãos que reúnam, cumulativamente, as seguintes condições:
a)
Iniciem atividade laboral em Portugal continental entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020,
mediante a celebração de contrato de trabalho por conta de outrem;
b)
Sejam emigrantes que tenham saído de Portugal até 31 de dezembro de 2015;
c)
Tenham a respetiva situação contributiva e tributária regularizada;
d)
Não se encontrem em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo
IEFP, I. P. “.
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O período de candidatura é definido por deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, I. P., e divulgado no seu portal
eletrónico, sendo aprovadas candidaturas até ao limite da dotação orçamental fixada. A candidatura aos apoios
previstos na presente medida deve ser efetuada no portal eletrónico do IEFP, I. P.
Mais informação disponível em: Regresso a Portugal

CONSULTA PÚBLICA – SIMPLIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INCENTIVOS

O IAPMEI, enquanto agência pública com responsabilidades
na execução de iniciativas e políticas de apoio ao investimento
empresarial, pretende recolher junto das empresas e outros
stakeholders relevantes, informações que permitam identificar
oportunidades de melhoria e simplificação no acesso e na
utilização dos sistemas de incentivos às empresas para o próximo quadro comunitário.
A consulta pública realiza-se em duas etapas:
•
Questionário (disponível online) aos stakeholders para recolha de sugestões de simplificação e de
melhoria;
•
Realização de focus group temáticos com empresários e outros stakeholders para discussão e
concretização das principais linhas de orientação resultantes do questionário.
Os resultados obtidos serão trabalhados com vista a identificar medidas concretas e a viabilidade da sua
implementação, no contexto de atuação do IAPMEI na gestão dos sistemas de incentivos, quer do Portugal 2020,
quer do próximo quadro de fundos europeus a vigorar entre 2021 e 2027.
Mais informação disponível em: IAPMEI Consulta
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