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1. PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural
OPERAÇÃO 10.2.1.1. REGIME SIMPLIFICADO DE PEQUENOS INVESTIMENTOS
NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas que
exerçam atividade agrícola.

DATA DE
ENCERRAMENTO
29 DE NOVEMBRO DE 2019
(17:29:59H)

MAIS INFORMAÇÕES
As candidaturas apresentadas devem objetivar a mitigação dos
efeitos da seca moderada, através do investimento em explorações
em que a escassez de água compromete o maneio
do efetivo pecuário, em particular o abeberamento dos animais,
e a manutenção das culturas permanentes instaladas.

Anúncio 005/ADERAL/10211/2019

A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo custo total
elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 100€ e inferior ou igual a 40.000€.
A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL ADER-AL – DLBC Rural,
em situação de seca moderada, nomeadamente os concelhos de Castelo de Vide, Crato, Marvão, Nisa e
Portalegre.
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
Não são admissíveis investimentos na instalação de culturas permanentes regadas em terrenos adjacentes
a perímetros de rega de Aproveitamento Hidroagrícolas, quando tenham origem de água a título precário,
proveniente destes.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 25.000€ por
beneficiário, aplicando-se uma taxa de 50% sobre o investimento total elegível.
A dotação orçamental total é de 700.000€.
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2. MAR 2020 – PROGRAMA OPERACIONAL
REGIONAL DO ALENTEJO
AVISO Nº. 36/2019: APOIO À INOVAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA
DE CONHECIMENTOS ENTRE CIENTISTAS E PESCADORES

DATA DE
ENCERRAMENTO

BENEFICIÁRIOS:
Empresas da pesca ou da indústria de transformação
e outros operadores da fileira da pesca,
designadamente organizações de pescadores
e organizações de produtores.

FASE I
– 31 DE DEZEMBRO DE 2019
FASE II
– 31 DE MARÇO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso no 36/2019

O aviso tem como objetivo promover o reforço da competitividade
das empresas, através do estímulo à criação e implementação de
Portaria 114/2016, de 29
processos e produtos inovadores nas pescas e na transformação
de abril (Regulamento)
e comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura,
selecionando projetos que constituam pequenas iniciativas
empresariais de operadores da fileira da pesca, ao nível da investigação e inovação.
São suscetíveis de apoio as operações no domínio da pesca e da transformação e comercialização dos
produtos da pesca e da aquicultura que visem desenvolver ou introduzir:
a) Produtos e equipamentos novos ou substancialmente melhorados;
b) Técnicas e processos novos ou melhorados;
c) Sistemas de gestão e de organização novos ou melhorados.
São elegíveis as despesas com a aquisição de serviços de consultoria nos seguintes domínios (i)
Transferência de conhecimento; (ii) Inovação organizacional e gestão; (iii) Economia digital e tecnologias de
informação e comunicação (TIC); (iv) Criação de marcas e design; (v) Proteção de propriedade industrial; (vi)
Qualidade e Eco-inovação.
Os apoios revestem a forma de subvenção não reembolsável, correspondente a:
i. 60% no caso de a operação ser executada por organizações de pescadores;
ii. 75% no caso de a operação ser executada por organização de produtores;
iii. 50% das despesas elegíveis, no caso de a operação ser executada por PME;
iv. 30% das despesas elegíveis da operação, no caso de a operação ser executada por empresas não PME.
O apoio fica limitado a um máximo de 20.000€ por operação.
A dotação orçamental é de 500.000€, a distribuir igualmente por cada fase.
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AVISO Nº. 38/2019: APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA AQUICULTURA NO DOMÍNIO DOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas de direito privado
cuja atividade se enquadre num dos códigos de
atividade económica previstos nas alíneas b) e c) do
artigo 3.o da Portaria n.o 50/2016, de 23 de março:
b) «Empresas aquícolas» as empresas que detenham
um dos seguintes códigos de atividade económica:
i) Divisão 03, Grupo 032, Classe 0321, subclasse 03210,
Aquicultura em águas salgadas e salobras;
ii) Divisão 03, Grupo 032, Classe 0322, subclasse
03220, Aquicultura em águas doces;
c) «Empresas com atividade em estabelecimentos
conexos» as empresas que exercem a sua atividade
através de centros de depuração e ou centros de
expedição de moluscos bivalves vivos ou depósitos,
devidamente licenciados e aprovados, com o
seguinte código de atividade económica:
i) Divisão 46, Grupo 463, Classe 4638, subclasse
46381, Comércio por grosso de peixe, crustáceos
e moluscos.

DATA DE
ENCERRAMENTO
30 DE DEZEMBRO DE 2019

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso
MAR2020-38/2019
Portaria nº 50/2016,
de 23 de março

O presente aviso objetiva promover o aumento da competitividade e da viabilidade das empresas
aquícolas, em particular das pequenas e médias empresas (PME), bem como incentivar a proteção e
restauração da biodiversidade aquática, a melhoria dos ecossistemas ligados à aquicultura e o aumento
da eficiência em termos de recursos.
As tipologias de atividades a apoiar são as previstas no n.o 3 do artigo 4.o, nomeadamente: (i)
Investimentos produtivos na aquicultura, nomeadamente a construção de novas unidades de
produção aquícola ou de estabelecimentos conexos, a construção ou modernização de unidades
de acondicionamento e embalagem, quando integradas em estabelecimentos aquícolas, e a
instalação ou melhoramento de zonas de transposição de moluscos bivalves vivos; (ii) Diversificação
da produção aquícola e das espécies cultivadas; (iii) Modernização de unidades de produção aquícola
ou estabelecimentos conexos, incluindo a melhoria das condições de trabalho e de segurança dos
trabalhadores aquícolas e a construção e modernização de embarcações de apoio à atividade; (iv)
Melhoria e modernização relacionadas com a saúde e o bem-estar dos animais, incluindo a aquisição de
equipamentos destinados a proteger as explorações contra os predadores selvagens; (v) A diversificação
do rendimento das empresas aquícolas através do desenvolvimento de atividades complementares
relacionadas com as atividades comerciais aquícolas de base como sejam o turismo de pesca, os serviços
ambientais ou as atividades pedagógicas ligados à aquicultura; (vi) Melhoria da qualidade dos produtos por
aplicação de técnicas de maneio adequadas e introdução de novas tecnologias; (vii) Introdução de sistemas
ou de processos que reduzam substancialmente o impacto negativo, reforcem os efeitos positivos sobre o
ambiente ou aumentem a eficiência em termos de recursos, em comparação com as práticas habituais do
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sector; (viii) Instalação de sistemas que contribuam para a melhoria da eficiência energética ou promovam
a conversão das empresas aquícolas para fontes de energia renováveis; (ix) Requalificação de lagos naturais
ou artificiais utilizados para a aquicultura, através da remoção do limo e sedimentos, ou investimentos
destinados a impedir o depósito do limo e sedimentos; (x) Investimentos em sistemas aquícolas fechados
em que os produtos aquícolas sejam explorados em sistemas de recirculação fechados, minimizando assim
a utilização de água; (xi) Investimentos que reduzam substancialmente o impacto das empresas aquícolas
na utilização e na qualidade da água, especialmente reduzindo a quantidade de água, de produtos
químicos, de antibióticos e de outros medicamentos utilizados ou melhorando a qualidade da água de
saída, inclusive através da utilização de sistemas aquícolas multitróficos ou de decantação.
A dotação orçamental total, em termos de apoio público, é de 6.500.000€, dos quais 75% correspondem à
comparticipação do FEAMP.
Os apoios públicos revestem a forma de subvenção não reembolsável.
O investimento elegível deve ser de valor igual ou superior a 5.000€ e a taxa de apoio público é de 50%
das despesas elegíveis da operação, sendo de 30% caso a operação seja executada por empresas não
abrangidas pela definição de PME.
O apoio público é limitado a 2.000.000€ por operação.
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3. POCH – PROGRAMA OPERACIONAL CAPITAL HUMANO
AVISO POCH-70-2019-13: CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

BENEFICIÁRIOS:
Entidades com cursos EFA cujo respetivo
funcionamento esteja previamente autorizado,
nomeadamente: (a) Escolas profissionais públicas
e entidades proprietárias de escolas profissionais
privadas, bem como estabelecimentos públicos
de educação, para as ações previstas na alínea a)
e b) do n.o 8 do artigo 14.o do RECH; (b) Entidades
formadoras e outros operadores, em particular a
rede de centros de gestão direta e participada
do IEFP, I.P.

DATA DE
ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso
POCH-70-2019-13

O presente Aviso enquadra-se no Eixo Prioritário 3 - Aprendizagem, qualificação ao longo da vida e
reforço da empregabilidade - do Programa Operacional Capital Humano (PO CH), incidindo nos cursos de
Educação e Formação de Adultos (EFA), desenvolvidos em percursos de dupla certificação do Catálogo
Nacional de Qualificações (CNQ), visando obter, designadamente, uma qualificação de nível 2 ou 4 do
Quadro Nacional de Qualificações (QNQ).
São elegíveis as seguintes ações:
a) Cursos de educação e formação de adultos, conferentes do nível 2 ou 4 de qualificação do QNQ, em
particular os dirigidos a áreas de formação prioritárias, nomeadamente as orientadas para os setores de
bens e serviços transacionáveis, que respondam a necessidades emergentes do mercado de trabalho e
tenham um maior potencial de empregabilidade;
b) Cursos de educação e formação de adultos, conferentes do nível 2, de certificação escolar e conferentes
de nível 3 de qualificação, ambos do QNQ, desde que se destinem à conclusão de cerificações parciais
obtidas através de processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC).
Será dada prioridade ao envolvimento nos cursos EFA, previstos na alínea a), de adultos encaminhados
pelos Centros Qualifica, devendo por isso em regra representar pelo menos metade dos participantes nos
mesmos.
São destinatários das ações a desenvolver os adultos com idade igual ou superior a 18 anos, à data de
início da formação, sem ensino básico ou secundário completo que pretendam completar qualquer ciclo
de ensino não superior e/ou que desejem obter uma qualificação profissional. Neste contexto, os adultos
já detentores do ensino básico ou do ensino secundário, que pretendam obter uma dupla certificação,
podem apenas frequentar a componente de formação tecnológica do curso EFA correspondente.
A forma de apoio a atribuir às candidaturas a aprovar no âmbito do presente aviso reveste a natureza
de subvenção não reembolsável, através da modalidade de taxa fixa de 40% calculada sobre os custos
elegíveis diretos com pessoal, apurados em regime de custos reais.

Boletim # 19 | Novembro 2019

10

A taxa de cofinanciamento a aplicar é de 85% de contribuição europeia mobilizada através do FSE, a incidir
sobre o montante da despesa elegível, sendo os restantes 15% assegurados a título de contribuição pública
nacional.
O período de elegibilidade das despesas poderá estar compreendido entre os 60 dias úteis anteriores
à data de apresentação da candidatura e os 45 dias úteis subsequentes à data de conclusão da operação.
As operações a apoiar ao abrigo do presente aviso devem ter a duração máxima de 36 meses.
A dotação máxima a alocar ao presente aviso é de 105.000.000€.
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4. POISE – PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO
SOCIAL E EMPREGO
AVISO POISE-38-2019-24: SERVIÇOS E REDES DE INTERVENÇÃO SOCIAL E DE SAÚDE
- QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA

BENEFICIÁRIOS:
(a) Pessoas coletivas de direito privado, sem fins
lucrativos, constituídas como cooperativas de
ensino; (b) Pessoas coletivas de direito público
pertencentes à administração central e local,
incluindo institutos públicos de Ensino Superior.

DATA DE
ENCERRAMENTO
25 DE NOVEMBRO DE 2019
(18H)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso POISE-38-2019-24
Equipas Locais
de Intervenção

Nos termos do artigo 189.o do Regulamento Específico, constituem
objetivos da presente tipologia de operações “Consolidar o Sistema
Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), instituído
através do Decreto-Lei n.o 281/2009, de 6 de outubro, de forma a
potenciar recursos e promover ações integradas e descentralizadas
dos serviços, garantindo uma maior cobertura e melhor qualidade das respostas às necessidades
multidimensionais e específicas das crianças elegíveis e das suas famílias, com vista à sua inclusão social.”
São elegíveis, para efeitos de financiamento, as seguintes modalidades de formação:
a) Ação de formação de base - Noções Básicas de IPI no âmbito do SNIPI, dirigidas a profissionais das
Equipas Locais de Intervenção (ELI) que ainda não tenham tido formação no âmbito da IPI;
b) Ação de formação complementar, dirigida aos profissionais que já possuam alguma experiência e
formação em IPI;
c) Ação de formação Especializada, dirigida aos profissionais que já possuam experiência e formação em IPI
e com frequência da formação complementar;
d) Ação de formação em Supervisão, dirigida aos profissionais das Subcomissões Regionais (SCR), dos
Núcleos de Supervisão Técnica (NST) e do Grupo de Apoio Técnico ao SNIPI (SNIPI-GAT), que tenham
recebido formação no âmbito da Formação aos Profissionais das ELI;
e) Formação Pedagógica Inicial de Formadores em Intervenção Precoce, dirigida aos profissionais das ELI,
das SCR, dos NST e do SNIPI-GAT que tenham experiência no âmbito do SNIPI e tenham recebido formação
no âmbito da Formação aos Profissionais das ELI.
O conteúdo das ações deverá estar de acordo com os requisitos relativos ao referencial de formação
aprovado pela Comissão de Coordenação do SNIPI, sem prejuízo de poder integrar outros conteúdos
programáticos, devidamente direcionados para as características/ necessidades da temática objeto da
formação e do público-alvo a quem a formação se dirige.
São destinatários das ações/modalidades de formação, todos os profissionais da rede de IPI, a exercer
funções nas ELI, experientes ou em início de atividade, de várias especialidades e com responsabilidades
sectoriais no âmbito do processo de IPI, designadamente, médicos, enfermeiros, docentes, psicólogos,
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terapeutas e assistentes sociais; profissionais dos Núcleos de Supervisão Técnica (NST);
profissionais das Subcomissões Regionais (SCR); e profissionais do SNIPI-GAT.
A dotação financeira do concurso é de 500.000,00€. A comparticipação pública da despesa total elegível
é repartida pelo Fundo Social Europeu - FSE (85%) e pela Contribuição Pública Nacional – CPN (15%).
As candidaturas apresentadas no âmbito do presente concurso têm uma duração máxima de 24 meses,
devendo iniciar no prazo de 90 dias úteis a contar da data da notificação da decisão de aprovação.bem
como organizações não-governamentais legalmente estabelecidas como pessoa coletiva nos Estados
doadores, nos países beneficiários ou num país de fora do Espaço Económico Europeu, desde que tenha
uma fronteira em comum com o Estado beneficiário, ou qualquer organização internacional ativamente
envolvida na implementação do projeto proposto.
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5. POCI – PROGRAMA OPERACIONAL
COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO
AVISO Nº 04/SAMA2020/2019: SATDAP- OPERAÇÕES DE
CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

BENEFICIÁRIOS:
Entidades da administração central do Estado;
Entidades públicas empresariais prestadoras de
serviços públicos; Outros níveis da administração
ou outras entidades públicas, no âmbito das suas
atividades, ao abrigo de protocolos celebrados com
a administração central.
Nota: Para efeitos da alínea c), os referidos
protocolos devem ter como objeto e ser celebrados
especificamente para a execução de operações a
que se candidatam, não sendo considerados, em
nenhum caso, os protocolos celebrados com a
Agência para a Modernização Administrativa, I.P.

DATA DE
ENCERRAMENTO
21 DE FEVEREIRO DE 2020
(18 HORAS)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso
no04/SAMA2020/2019

O presente Aviso tem como objetivo apoiar operações que contribuam para o reforço da capacidade
institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e da eficiência da Administração
Pública, a fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem. Visa promover lógicas de integração
e/ou disseminação de boas práticas (preferencialmente através de serviços centrais, para promover a
abrangência e harmonização, garantindo a prestação do serviço público de forma universal), ações de
diagnóstico, planos de ação para simplificação legislativa e racionalidade processual e a boa governação.
As operações candidatas deverão, ainda, concorrer para a prossecução dos objetivos e prioridades previstos
no artigo 82.o do RECI, ou seja, deverão ter como objetivo a transformação digital da Administração Pública,
visando a redução dos custos de contexto e a qualificação da prestação do serviço público, induzindo
uma melhoria do seu desempenho e da sua capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos
e das empresas, promovendo alterações de: a) Relacionamento com os cidadãos e/ou empresas; b)
Transformação dos processos operacionais; c) Alteração do modelo e da oferta de bens e serviços públicos;
São suscetíveis de apoio operações de capacitação da Administração Pública enquadradas nas seguintes
tipologias:
a) Estudos e diagnósticos relativos a avaliações de impacto regulatório e demais iniciativas visando a
simplificação legislativa e racionalidade processual, medidas de fomento da transparência, boa governação
e gestão de riscos de corrupção, incluindo a implementação de planos de ação nos domínios da promoção
da Administração aberta;
b) Desenvolvimento de instrumentos de gestão, monitorização, bem como do acompanhamento e da
avaliação de políticas públicas e de infraestruturas e equipamentos coletivos;
c) Ações de promoção e divulgação de iniciativas com vista à disseminação de melhores práticas e
partilha de conhecimento de novas formas de organização interna e de prestação de serviços públicos
aos cidadãos e às empresas, bem como o desenvolvimento de novos modelos de inovação e de
experimentação na Administração Pública;
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d) Desenvolvimento e implementação de sistemas de avaliação da prestação de serviços públicos
e da satisfação dos utentes, de monitorização de níveis de serviço e de certificação de qualidade dos
mesmos;
e) Estudo e implementação de planos de racionalização de estruturas e serviços, designadamente
soluções que visem a criação e ou reestruturação de serviços com o objetivo de reduzir as solicitações
de informação junto dos cidadãos e empresas, bem como a valorização da informação já existente nos
serviços públicos;
f) Estudo e implementação de planos de transformação e ou racionalização de estruturas e ou
processos, visando a melhoria da sua eficiência, eficácia e qualidade para os cidadãos e empresas,
designadamente em termos de custo, tempo de resposta ou valor.
São elegíveis os seguintes tipos de despesas:
a) Aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica e consultoria, quando demonstrada
inequivocamente a sua necessidade para a operação;
b) Aquisição de equipamento informático expressamente para a operação, que não poderá representar
mais de 20% das demais despesas elegíveis da operação;
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6. PROGRAMAS EUROPEUS
EEA GRANTS SMALL GRANTS SCHEME #1 – APOIO ÀS INICIATIVAS
QUE PROMOVAM O CRESCIMENTO DE STARTUPS

BENEFICIÁRIOS:
PME estabelecidas legalmente em Portugal.

DATA DE
ENCERRAMENTO
29 DE MAIO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
Small Grants Scheme #1
O aviso objetiva o financiamento de empresas para o
desenvolvimento de produtos e tecnologias já disponíveis no
mercado ou desenvolvimento de novos, utilizando o lixo marinho
como matéria-prima. O resultado esperado baseia-se na questão
da eficiência de recursos assente numa economia circular que
promova o apoio de empresas que utilizem o lixo marinho como matéria-prima, ou que criem condições
de recolha para utilização como matéria-prima secundária de terceiros.
O âmbito dos projetos elegíveis para financiamento são os seguintes:
i. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras, no setor marítimo,
na vertente da economia circular e verde, apoiando a eficiência dos materiais, o uso de subprodutos e
valorização de resíduos;
ii. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras que reduzam a
utilização de materiais e recursos, com benefício no setor marítimo, na redução de resíduos que terminam
nos oceanos;
iii. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras para recolha do lixo
marinho;
iv. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras para reciclagem e
reutilização do lixo marinho;
v. Desenvolver soluções de negócio baseadas na captura de carbono e na reconversão do ecossistema
através do reflorestamento de algas ou de outra solução natural.
Cada candidatura deve indicar em qual destas cinco tipologias deve ser considerada.
São considerados parceiros elegíveis, quaisquer Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não
comerciais, bem como organizações não-governamentais, cuja localização principal é tanto nos EstadosDoadores, como nos Estados Beneficiários, ou qualquer organização intergovernamental ou agência,
ativamente envolvida e contribuindo efetivamente para a implementação do projeto.
A taxa de financiamento a aplicar não deverá exceder os 70% do total elegível dos custos do projeto para
um montante máximo de financiamento por projeto de 294.118€ e um montante mínimo de 200.000€. O
co-financiamento remanescente deverá ser fornecido ou obtido pelo promotor/parceiro(s) do Projeto.
A dotação orçamental disponível é de 1.176.471€ distribuída por 2 lotes:
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882.353€ para projetos enquadrados nas tipologias 1 a 4;
294.118€ para projetos enquadrados na tipologia 5.
O financiamento não utilizado num lote pode ser alocado para o outro lote, sendo que 75% do
financiamento será atribuído às PME.
As candidaturas devem ser submetidas eletronicamente através do formulário de candidatura
disponível para o efeito, anexando os documentos da candwidatura exigíveis nesse mesmo formulário.
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EEA GRANTS AVISO #3 – APOIO AO AUMENTO DE EFICIÊNCIA
DE RECURSOS LIGADOS ÀS EMPRESAS DO SETOR MARÍTIMO

BENEFICIÁRIOS:
PME e as grandes empresas (com menos
de 25% de capitais públicos) estabelecidas

DATA DE
ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2019
(12H)

legalmente em Portugal.

MAIS INFORMAÇÕES
O aviso objetiva o financiamento de empresas para o
EEA Grants. Aviso n.o3
desenvolvimento de produtos e tecnologias já disponíveis no
mercado ou desenvolvimento de novos, utilizando o lixo marinho
como matéria-prima. O resultado esperado baseia-se na questão
da eficiência de recursos assente numa economia circular que
promova o apoio de empresas que utilizem o lixo marinho como matéria-prima, ou que criem condições
de recolha para utilização como matéria-prima secundária de terceiros.
O âmbito dos projetos elegíveis para financiamento são os seguintes:
i. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras, no setor marítimo,
na vertente da economia circular e verde, apoiando a eficiência dos materiais, o uso de subprodutos e
valorização de resíduos;
ii. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras que reduzam a
utilização de materiais e recursos, com benefício no setor marítimo, na redução de resíduos que terminam
nos oceanos;
iii. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras para recolha do lixo
marinho;
iv. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras para reciclagem e
reutilização do lixo
marinho;
v. Desenvolver soluções de negócio baseadas na captura de carbono e na reconversão do ecossistema
através do reflorestamento de algas ou de outra solução natural.
Cada candidatura deve indicar em qual destas cinco tipologias deve ser considerada.
São considerados parceiros elegíveis, quaisquer Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não
comerciais, bem como organizações não-governamentais, cuja localização principal é tanto nos EstadosDoadores, como nos Estados Beneficiários, ou qualquer organização intergovernamental ou agência,
ativamente envolvida e contribuindo efetivamente para a implementação do projeto.
A taxa de financiamento a aplicar não deverá exceder os 70% do total elegível dos custos do projeto para
um montante máximo de financiamento por projeto de 294.118€ e um montante mínimo de 200.000€. O
co-financiamento remanescente deverá ser fornecido ou obtido pelo promotor/parceiro(s) do Projeto.
A dotação orçamental disponível é de 1.176.471€ distribuída por 2 lotes:
- 882.353€ para projetos enquadrados nas tipologias 1 a 4;
- 294.118€ para projetos enquadrados na tipologia 5.
O financiamento não utilizado num lote pode ser alocado para o outro lote, sendo que 75% do
financiamento será atribuído às PME.
As candidaturas devem ser submetidas eletronicamente através do formulário de candidatura disponível
para o efeito, anexando os documentos da candidatura exigíveis nesse mesmo formulário.
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PROGRAMA ERASMUS+ AÇÃO-CHAVE 3: CONVITE EACEA 33/2019 –
APOIO À REFORMA DAS POLÍTICAS CENTROS DE EXCELÊNCIA PROFISSIONAL

BENEFICIÁRIOS:
Empresas, representantes da indústria ou setor,
entidades de ensino e formação profissional
(nível secundário e/ou terciário)

DATA DE
ENCERRAMENTO
20 DE FEVEREIRO DE 2020
(17H00 CET)

MAIS INFORMAÇÕES
No âmbito do Programa Erasmus+ Ação-Chave 3 ‘Apoio à Reforma
das Políticas’ estão abertas candidaturas a Centros de Excelência
Profissional. O presente convite visa apoiar o estabelecimento e
desenvolvimento de plataformas de cooperação transnacional de
Centros de Excelência Profissional (CEP) para ligar centros que
funcionam num determinado contexto local a nível europeu.

EACEA
Convite EACEA33/2019

As plataformas de cooperação transnacional ligarão os CEP que partilham interesses comuns em
atividades e setores específicos (por exemplo, aeronáutica, eletromobilidade, cuidados de saúde,
turismo, etc.) e desenvolverão em conjunto abordagens inovadoras para enfrentar desafios societais,
tecnológicos e económicos (por ex., alterações climáticas, digitalização, inteligência artificial, objetivos de
desenvolvimento sustentável, integração de migrantes, apoio a aprendentes com deficiência/necessidades
especiais, reconversão de pessoas com baixas competências e/ou níveis baixos de qualificação, etc.).
Estas plataformas deverão criar pontos de referência de craveira mundial para a formação profissional,
devendo ser inclusivas, e ligarão os CEP existentes em diferentes países ou expandirão o modelo ao ligar
CEP bem estabelecidos num país com parceiros noutros países que pretendem desenvolver CEP no
seu ecossistema local, contribuindo assim para a “convergência ascendente” da excelência do ensino e
formação profissionais (EFP).
Os CEP adotarão uma abordagem ascendente da excelência em que as instituições de EFP sejam capazes
de adaptar rapidamente a oferta de competências à evolução das necessidades locais e deverão reunir
um conjunto de parceiros locais/regionais, tais como prestadores de EFP inicial e contínua, instituições
de ensino superior, incluindo universidades de ciências aplicadas e institutos politécnicos, instituições
de investigação, parques científicos, empresas, empresas sociais, conselhos de competências setoriais,
associações profissionais/do setor, autoridades nacionais e regionais e agências de desenvolvimento,
serviços públicos de emprego, etc.
Os projetos devem fornecer provas de que têm como objetivo: (i) estabelecer relações fortes e duradouras,
tanto a nível local como transnacional, entre a comunidade de EFP e as empresas, no quadro das quais as
interações sejam recíprocas e mutuamente benéficas; (ii) integrar atividades, construir relações reflexivas
entre as diferentes atividades e serviços; (iii) estar firmemente ancorados em quadros mais amplos de
desenvolvimento regional, inovação e/ou estratégias de especialização inteligentes. Pode tratar-se de
estratégias existentes (que devem ser claramente identificadas) ou a ser desenvolvidas no contexto do
projeto (descrevendo como o projeto contribui para essas estratégias).
A parceria incluirá pelo menos oito parceiros de pleno direito de um mínimo de quatro países do
Programa Erasmus+ (incluindo pelo menos dois Estados-Membros da União Europeia). Cada país deve
incluir: (i) pelo menos uma empresa, representantes da indústria ou do setor (por exemplo, câmaras ou
associações comerciais); (ii) pelo menos um prestador de ensino e formação profissionais
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(no nível secundário e/ou terciário). Um dos parceiros acima referidos será a organização coordenadora, que
concorre à subvenção Erasmus+ em nome da parceria.
As atividades deverão ter início em 1 de outubro de 2020 ou 1 de novembro de 2020. A duração dos projetos
é de 4 anos.
A contribuição financeira da UE não poderá exceder 80% do total dos custos elegíveis, sendo a subvenção
máxima por projeto de 4 milhões de euros.
A dotação orçamental total é de 20 milhões de euros.
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7. OUTRAS OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE: APOIO AO FUNCIONAMENTO
DOS GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS - 2019

BENEFICIÁRIOS:
Municípios com GTF operacionais.

DATA DE
ENCERRAMENTO
15 DE NOVEMBRO DE 2019

MAIS INFORMAÇÕES

O apoio financeiro ao funcionamento dos GTF insere-se no eixo
Aviso_2019-0202-05
de intervenção “Defesa da floresta contra incêndios e agentes
bióticos”, previsto na subalínea ii), da alínea b) do n.o 1 do artigo
6.o do Regulamento do FFP. A Lei n.o 20/2009, de 12 de maio, que
estabelece a transferência de atribuições para os municípios em
matéria de constituição e funcionamento dos GTF, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa
da floresta, determina no seu artigo 5.o, que são transferidas anualmente para os municípios as dotações
inscritas no FFP.
Para efeito de elegibilidade no âmbito do presente regime de apoio, os municípios devem cumprir os
seguintes requisitos:
Gabinete Técnico Florestal operacional, total ou parcialmente, durante o ano de 2019;
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios aprovado;
Plano Operacional Municipal (POM) aprovado e inserido no iPLAN;
Registo atualizado das ações de gestão de combustíveis na base de dados do SGIF (Sistema de Gestão
de Informação de Incêndios Florestais);
Registo da intervenção em silvicultura preventiva e em infraestruturas (valores previstos e os valores
efetivamente executados em 2018) relativos a:
o Rede primária - Faixas de gestão de combustível (ha)
o Rede secundária - Faixas de gestão de combustível (ha)
o Faixas de gestão de combustível em torno dos aglomerados populacionais (ha) o Construção e
manutenção de pontos de água (n.o)
o Construção e manutenção de rede viária (km)
Outras ações e atividades desenvolvidas pelos GTF
a) Acompanhamento das políticas de fomento florestal
b) Acompanhamento e prestação de informação no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta
c) Promoção de políticas e de ações no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e defesa
contra agentes abióticos
d) Apoio à comissão municipal de defesa da floresta
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h) Apoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito da execução dos planos municipais de defesa
da floresta
l) Preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante à autorização da utilização de fogo-deartifício ou outros artefactos pirotécnicos.
Cada município deverá apresentar uma única candidatura.
A dotação orçamental prevista do FFP para 2019 corresponde a 3.850.000€.
Os apoios ao funcionamento dos GTF são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável, até ao
montante máximo de 13.937,14€ por município.
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IPDJ: PROGRAMA FORMAR + MEDIDA 3

BENEFICIÁRIOS:
Associações de jovens e federações de jovens
inscritas no Registo Nacional do Associativismo
Jovem (RNAJ), localizadas e com atividade no
território de Portugal continental.

DATA DE
ENCERRAMENTO
15 DE NOVEMBRO DE 2019

MAIS INFORMAÇÕES
Programa
Formar + Medida 3

A Medida 3 - “Apoio Formativo ao
Associativismo” visa a disponibilização de apoio financeiro para
Portaria no 382/2017, 20
o desenvolvimento de formação, no âmbito da educação nãodezembro (Regulamento)
formal, desenvolvida pelas associações de jovens inscritas no RNAJ,
privilegiando o estabelecimento de redes de experiência e trocas de
informação, com base no trabalho desenvolvido pelas associações de jovens e suas federações.
A apresentação de candidaturas é efetuada até ao dia 15 de novembro de 2019 pelas associações de jovens
e federações de jovens que pretendam promover um plano de formação enquadrado na educação não
formal, a executar em 2020. São destinatários da formação os/as dirigentes dos órgãos associativos e os/
as jovens filiados de associações de jovens e das federações de jovens inscritas no RNAJ. Cada ação de
formação deve ter um mínimo de 10 e um máximo de 20 participantes.
O limite máximo de montante de apoio a solicitar por ação de formação é de 1.000€. As entidades
beneficiárias devem apresentar uma capacidade de autofinanciamento e cofinanciamento privado de,
no mínimo, 30% de receitas para cada ação de formação. A atribuição do apoio financeiro é feita em duas
fases:
Primeira transferência (70% do valor total do apoio aprovado), após a celebração do protocolo de apoio;
Segunda transferência (30% do valor total do apoio aprovado), após a entrega do relatório.
As candidaturas são submetidas por e-mail ou correio para os serviços do IPDJ do distrito da sede da
entidade candidata.
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IFAP: REGIME DE APOIO ASSOCIADO VOLUNTÁRIO – VACAS EM ALEITAMENTO,
VACAS LEITEIRAS E OVINOS E CAPRINOS

BENEFICIÁRIOS:
Agricultores ativos que detenham um efetivo de
vacas em aleitamento na sua exploração durante o
período de retenção e que tenham manifestado a
intenção de candidatura ao prémio em formulário
próprio (ano em curso) ou no PU (ano seguinte) Tipologia “Vacas em Aleitamento”;

DATA DE
ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2019

MAIS INFORMAÇÕES
www.ifap.pt/
premios-animais

Agricultores ativos que detenham um efetivo de
vacas leiteiras na sua exploração durante o período
de retenção, que tenham manifestado a intenção de
candidatura ao prémio em formulário próprio (ano
em curso) ou no PU (ano seguinte) e que tenham
feito entregas de leite durante o período de retenção
obrigatório do ano da candidatura - Tipologia “Vaca
leiteira”;
Agricultores que detenham pelo menos dez
animais elegíveis na sua exploração, durante o
período de retenção obrigatório - Tipologia “Ovelhas
e Cabras”.

Este programa de apoio, sob a forma de prémios, destina-se aos produtores do continente e da Região
Autónoma da Madeira que não apresentaram Pedido Único (PU) no ano anterior e que pretendam
apresentar candidatura pela primeira vez ao Regime de Apoio Associado Voluntário “Animais”. Os prémios
são entregues por vaca em aleitamento, por vaca leiteira e por ovelha e cabra, nos seguintes termos:

Vaca em Aleitamento
O prémio por vaca em aleitamento tem por objetivo assegurar a manutenção de um efetivo reprodutor de
vacas de orientação “carne” que permita manter um certo nível de produção específico e evitar situações
disruptivas no setor que conduzam ao abandono da atividade.
O prémio será concedido ao produtor que detenha na exploração durante, pelo menos, 4 meses
consecutivos a contar do dia 1 de janeiro de cada ano, um número de vacas em aleitamento, pelo menos,
igual a 80% e um número de novilhas igual, no máximo, a 20% do número de animais elegíveis.
O valor do prémio a conceder por animal é de 120€ (anexo II do Despacho Normativo no 14/2014).
A dotação orçamental total é de 59.800.000€ (anexo III do Despacho Normativo no 14/2014).
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Vaca Leiteira
O prémio será concedido ao produtor que detenha na exploração durante, pelo menos, 4 meses
consecutivos a contar do dia 1 de janeiro de cada ano, um número de vacas leiteiras, pelo menos, igual a
80% e um número de novilhas igual, no máximo, a 20% do número de animais elegíveis.
A vaca leiteira será a vaca pertencente a uma raça de vocação “leite” ou resultante de um cruzamento com
uma dessas raças, e que faça parte de uma manada destinada à produção de leite, conforme listagem
presente no Anexo I Despacho Normativo no 14/2014.
O valor do prémio a conceder por animal é de 82€ (anexo II do Despacho Normativo no 14/2014). A dotação
orçamental total é de 12.500.000€ (anexo III do Despacho Normativo no 14/2014).
Os animais da espécie bovina presentes na exploração do beneficiário terão de cumprir as regras do
Sistema de Identificação e Registo de Bovinos, estabelecido no Regulamento (CE) no. 1760/2000 e no
Decreto-Lei no. 142/2006.

Ovelha e Cabra
Este prémio é concedido sob a forma de um pagamento anual em função do efetivo das ovelhas e/ou
cabras elegíveis que sejam detidas na exploração durante o período de retenção. São elegíveis as ovelhas e
cabras registadas no SNIRA que reúnam as seguintes condições:
1. Perfaçam um número mínimo de 10 animais elegíveis por exploração;
2. Estejam identificadas e registadas de acordo com o estabelecido no Regulamento (CE) n.o 21/2004 do
Conselho, de 17 de dezembro e demais legislação comunitária e nacional aplicável.
O valor do prémio a conceder por animal é de 19€ (anexo II do Despacho Normativo no 14/2014). A dotação
orçamental total é de 35.900.000€ (anexo III do Despacho Normativo no 14/2014).
O período de retenção obrigatório dos animais elegíveis para prémio nos locais declarados para o efeito,
constitui um compromisso a respeitar pelos produtores. Para os três prémios, este período é de 4 meses,
decorrendo de 1 de janeiro a 30 de abril do ano da candidatura.
Os agricultores que pretendam candidatar-se aos regimes de apoio associado «animais» devem apresentar
a declaração de intenção de candidatura, através de um dos seguintes procedimentos:
a) No caso de se tratar da primeira candidatura a um regime de apoio, através do preenchimento
de formulário específico disponibilizado no sítio da Internet do IFAP, I.P., devendo a candidatura ser
complementada no pedido único seguinte;
Nos demais casos, no âmbito do PU do ano anterior ao ano a que respeita o pagamento, devendo a
candidatura ser complementada no PU seguinte.
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AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

Organizadas por data de encerramento

PDR2020: OPERAÇÃO 3.1.1. JOVENS
AGRICULTORES (9O ANÚNCIO)

ENCERRAMENTO
8 DE NOVEMBRO DE 2019
(17H00)

PDR2020: OPERAÇÃO 3.1.2.
INVESTIMENTO DE JOVENS
AGRICULTORES NA EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA (4O ANÚNCIO)

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.1.
PEQUENOS INVESTIMENTOS
NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS

ALENTEJO2020: AVISO NO
ALT20‐66‐2019‐55 - PROJETOSPILOTO DE INOVAÇÃO NO ENSINO
E PROJETOS CIENTÍFICOS
NAS ESCOLAS
ICNF: AVISO NO 04/0127/2019
- REALIZAÇÃO DE GESTÃO DE
COMBUSTÍVEL COM RECURSO
A PASTORÍCIA – PREVENÇÃO DOS
FOGOS FLORESTAIS 2019/2020
APOIO À REESTRUTURAÇÃO E
RECONVERSÃO DE VINHAS (VITIS)
– CAMPANHA 2020-2021
POCH: AVISO NO POCH‐67‐2019‐12
- FORMAÇÃO CONTÍNUA DE

STARTUP VOUCHER

ENCERRAMENTO
8 DE NOVEMBRO DE 2019
(17H)

ENCERRAMENTO
15 DE NOVEMBRO DE 2019

AVISO/LINK
ANÚNCIO 09/311/2019
OTE NO113/2019

AVISO/LINK
ANÚNCIO 04/312/2019
OTE NO 114/2019

AVISO/LINK
AVISO NO4/
ALENTEJOCENTRAL
/10.2.1.1./2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

15 DE NOVEMBRO DE 2019

AVISO NO ALT20‐66‐2019‐55

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

15 DE NOVEMBRO DE 2019

AVISO NO 04/0127/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

15 DE NOVEMBRO DE 2019
(17H)

AVISO VITIS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

25 DE NOVEMBRO DE 2019

AVISO NO POCH‐67‐2019‐12

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

1ª FASE: 26 DE
NOVEMBRO DE 2019 (18H)

AVISO 2019-01 – STARTUP
VOUCHER – PROJETOS
EMPREENDEDORES
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ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

2ª FASE: 26 DE MARÇO
DE 2020 (18H)

REGULAMENTO STARTUP

3ª FASE: 26 DE JULHO
DE 2020 (18H)

GUIA DE APOIO À
APRESENTAÇÃO
DE CANDIDATURAS

4ª FASE: 26 DE NOVEMBRO
DE 2020 (18H)

EEA GRANTS - CRESCIMENTO AZUL:
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS,
INOVAÇÃO E PME

ALENTEJO2020:
CULTURA PARA TODOS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

29 DE NOVEMBRO DE 2019
(12H GMT) (PRORROGADO)

AVISO #1 – DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS,
INOVAÇÃO E PME

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
CIMAA_AVISO NO
ALT20‐30‐2019‐40

CIMAC_AVISO NO
ALT20‐30‐2019‐41
FASE 2:
30 DE NOVEMBRO
DE 2019 (17H59M59S)

CIMBAL_AVISO NO
ALT20‐30‐2019‐43

CIMAL_AVISO NO
ALT20‐30‐2019‐44

CIMLT_AVISO NO
ALT20‐30‐2019‐42

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

ENCERRAMENTO
30 DE NOVEMBRO DE 2019

AVISO/LINK
AVISO LINHA DE APOIO

FICHA INFORMATIVA LVTI

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

ENCERRAMENTO
30 DE NOVEMBRO DE 2019

AVISO/LINK
DESPACHO N.O 2210/2019
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EEA GRANTS: AVISO #1 – SISTEMA
DE REEMBOLSO DE DEPÓSITO
PARA GARRAFAS DE BEBIDAS E

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
AVISO NO ALT20‐68‐2019‐58:
CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES
PROFISSIONAIS (TESP) – ENSINO
SUPERIOR POLITÉCNICO PRIVADO

AVISO NO ALT20-03-2019-53:
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA –
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS)
AVISO NO ALT20‐04‐2019‐56:
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA
HABITAÇÃO SOCIALQUALIFICADOS”
(PI 8.5 – FSE)
ALENTEJO2020:
DESENVOLVIMENTO DAS
INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO
E ENSINO – INFRAESTRUTURAS
EDUCATIVAS PARA O ENSINO

ENCERRAMENTO
30 DE NOVEMBRO DE 2019
(12:00 GMT)
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AVISO/LINK
EEA GRANTS #1

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

19 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO NO ALT20‐68‐2019‐58

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019
(18H)

AVISO NO ALT20-03-2019-53

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO NO ALT20‐04‐2019‐56

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
CIMAA_AVISO NO
ALT20‐73‐2019‐35
CIMAC_AVISO NO
ALT20‐73‐2019‐36

20 DE DEZEMBRO DE 2019

CIMBAL_AVISO NO
ALT20‐73‐2019‐37
CIMAL_AVISO NO
ALT20‐73‐2019‐38
CIMLT_AVISO NO
ALT20‐73‐2019‐39
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ALENTEJO2020:
PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE
DE INVESTIMENTO 6.5.
ALENTEJO2020:
PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE
DE INVESTIMENTO 4.5.
ALENTEJO2020:
PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE
DE INVESTIMENTO 9.8.
ALENTEJO2020: PLANO DE AÇÃO
DE REGENERAÇÃO URBANA

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

28

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO NO ALT20-16-2019-21

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO NO ALT20-06-2019-18

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO NO ALT20-43-2019-19

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO NO ALT20-16-2019-16

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
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
POSEUR: INVESTIMENTOS COM
VISTA À VALORIZAÇÃO DE
BIORRESÍDUOS EM PORTUGAL
CONTINENTAL – 2.º AVISO

MAR2020: AVISO N.O 35/2019
- APOIO AO AUMENTO DO
POTENCIAL DOS SÍTIOS AQUÍCOLAS

29

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO NO ALT20‐43‐2019‐25

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

30 DE DEZEMBRO DE 2019
(18H) (PRORROGADO)

AVISO N.O POSEUR-11-2019-29
MAPEAMENTO FREGUESIAS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

30 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO N.O 02/SI/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO DE CANDIDATURA

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

FASE IV: 31 DE DEZEMBRO
DE 2019 (19H)

AVISO N.O 02/SI/2019

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

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

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO
DE 2019 (19H)

AVISO N.O 03/SI/2019

PORTUGAL 2020: SAICT – SISTEMA
DE APOIO À INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – PI 1.1.
– INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D –
PROJETOS INDIVIDUAIS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019

AVISO AAC NO 02/SAICT/2019

IEFP: MEDIDA CONVERTE+

PORTUGAL 2020/POCI: SI I&DT:
INTERNACIONALIZAÇÃO –
PROJETOS INDIVIDUAIS

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
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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
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: SISTEMA
DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
(SI I&DT)
EEA GRANTS AVISO 1 –
DESENVOLVIMENTO LOCAL
ATRAVÉS DA SALVAGUARDA E
REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO
CULTURAL COSTEIRO

30

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

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

31 DE JANEIRO DE 2020
(19H)

AVISO N.O 17/SI/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

5 DE FEVEREIRO DE 2020
(17:30)

AVISO # 1. PATRIMÓNIO
CULTURAL COSTEIRO

EEA GRANTS #1

EEA GRANTS: AVISO #2
– PROJETOS DE PROGRAMAÇÃO
ARTÍSTICA MULTIDISCIPLINAR
– CONNECTING DOTS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
AVISO DE ABERTURA

26 DE JUNHO DE 2020
EEA GRANTS #2

TURISMO DE PORTUGAL:
PROGRAMA DE APOIO M&I
INTERIOR+

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

26 DE JUNHO DE 2020

REGULAMENTO PROGRAMA
M&I INTERIOR+
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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 2020

AVISO NO 17/SI/2015

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2020

AVISO N.O POISE-39-2018-08

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE MARÇO DE 2022

PROJETOS NA ÁREA DA
SUSTENTABILIDADE
REGULAMENTO

PROGRAMA “CUIDA-TE +”

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
PROGRAMA CUIDA-TE +

NÃO DEFINIDO
PORTARIA N.O 655/2008

PORTUGAL 2020/POCI: REGISTO DE
PEDIDO DE AUXÍLIO SI EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO E CRIATIVO E SI
INOVAÇÃO PRODUTIVA

LINHA DE CRÉDITO PARA A
DESCARBONIZAÇÃO E ECONOMIA
CIRCULAR
LINHA CRÉD. GARANTIDA PARA
ARMAZ.DE BATATA

TURISMO DE PORTUGAL:
INCENTIVO A GRANDES EVENTOS
INTERNACIONAIS ATRAVÉS DO
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E
AO CINEMA
IFRRU 2020: INSTRUMENTO
FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO
E REVITALIZAÇÃO URBANAS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
AVISO N.O 16/SI/2018
(INOVAÇÃO PRODUTIVA)

NÃO DEFINIDO
AVISO NO 17/SI/2018
(EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO E CRIATIVO)

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

LINHA DE CRÉDITO

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

PORTARIA NO 259-A/2017

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

PORTARIA NO196/2018

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

HTTPS://IFRRU.IHRU.PT/
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PME INVESTIMENTOS: PROGRAMA
CAPITALIZAR – LINHA DE CRÉDITO
PARA MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS

PROGRAMA CASA EFICIENTE 2020

32

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

LINHA CAPITALIZAR

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

HTTPS://CASAEFICIENTE2020.PT/

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

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

LINHA ADN STARTUP

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 COM GARANTIA MÚTUA –
CAPITALIZAR TURISMO 2018/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
HTTPS://GOO.GL/MP9MYI

NÃO DEFINIDO
HTTPS://GOO.GL/J2AJXD
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8. LEGISLAÇÃO
DECRETO-LEI Nº 149/2019, DE 9 DE OUTUBRO - REFORÇA OS MECANISMOS DE PUBLICITAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PRÉDIO RÚSTICO
OU MISTO SEM DONO CONHECIDO
O Decreto-Lei no 149/2019, de 9 de outubro, reforça os mecanismos de publicitação dos procedimentos de
identificação e reconhecimento de prédio rústico ou misto sem dono conhecido, procedendo à primeira
alteração e à republicação do Decreto-Lei n.o 15/2019, de 21 de janeiro. Os artigos 6.o, 9.o, 15.o e 16.o a ter
a seguinte redação:
« Artigo 6.o
1 - (Revogado.)
2 - Compete ao IRN, I. P., promover a publicitação do prédio identificado como prédio sem dono conhecido,
mediante anúncio de acesso livre em sítio na Internet do Ministério da Justiça, e no BUPi, durante 180 dias,
e ainda através:
a) [...];
b) De anúncios publicados nos jornais regionais editados ou distribuídos na área do município da situação
do prédio;
c) [Anterior alínea b).]
3 - [...].
Artigo 9.o
1 - [...].
2 - O ónus de não transmissão de prédios sem dono conhecido, bem como as restrições à oneração do direito de
propriedade durante o prazo de 15 anos estão sujeitos a averbamento na inscrição predial do registo provisório.
3 - O IRN, I. P., promove a publicitação do prédio sem dono conhecido que foi inscrito e registado provisoriamente
a favor do Estado:
a) No BUPi, no prazo de 30 dias a contar do registo provisório, devendo essa listagem ser acompanhada da
visualização da representação gráfica georreferenciada do prédio, com a respetiva delimitação, por freguesia;
b) Por meio de edital a afixar na sede do respetivo município e freguesia da situação do prédio, por um período
de 180 dias a contar do registo provisório.
4 - O registo provisório previsto no n.o 1 não obsta a subsequente registo definitivo de aquisição a favor de
terceiro, nem inviabiliza o recurso, por parte de quem se arrogue proprietário do prédio, à justificação notarial ou
administrativa para obtenção da primeira inscrição no registo predial.
5 - (Anterior n.o 3.)
Artigo 15.o
1 - O regime procedimental instituído pelo presente decreto-lei deve ser objeto de ampla divulgação pública
através dos meios de comunicação social, nomeadamente televisão, rádio e imprensa escrita, bem como nas
redes sociais do IRN, I. P., e das autarquias locais. 2 - O Ministério dos Negócios Estrangeiros deve assegurar a
divulgação junto das comunidades portuguesas no estrangeiro, através da rede diplomática e consular.
Artigo 16.o
O presente decreto-lei é revisto quando a aplicação do regime procedimental o justifique, e, necessariamente,
no momento da conclusão da implementação do disposto no regime de informação cadastral simplificada,
em harmonia com o aplicável nos termos do registo predial, de modo a garantir a conjugação da localização e
identificação dos prédios sem dono conhecido, em cada freguesia, com a identificação geoespacial das terras do
domínio público, e o registo a favor do Estado dos prédios registados como sem dono conhecido.»
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
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PORTARIA Nº 373/2019, DE 15 DE OUTUBRO - PROGRAMA REGRESSAR

A Portaria no373/2019, de 15 de outubro procede à alteração e republicação da Portaria n.o 214/2019, de 5 de julho,
que procedeu à criação da medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, no âmbito do Programa
Regressar.
O artigo 8.o da referida Portaria passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 8.o
1 - ...
2 - ...
3 - Com a apresentação da candidatura, o destinatário deve disponibilizar ao IEFP, I. P., nomeadamente, os
seguintes documentos:
a) Documento comprovativo da situação de emigrante, de seu familiar ou do respetivo agregado familiar,
conforme aplicável, emitido por autoridade diplomática ou consular portuguesa, ou outros documentos que,
inequivocamente, comprovem tal ou tais situações;
b) ...
c) ...
4 - (Anterior n.o 6.) 5 - (Anterior n.o 7.) 6 - (Anterior n.o 8.)»
A presente portaria aplica-se às candidaturas apresentadas após e em data anterior à sua entrada em vigor. Entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DESPACHO Nº 9350/2019, DE 16 DE OUTUBRO - LINHA BEI PT2020 – AUTARQUIAS

O Despacho no 9350/2019, de 16 de outubro, procede à primeira alteração ao Regulamento da Linha BEI PT2020 –
Autarquias.
A Linha BEI PT 2020 - Autarquias destina-se a acelerar a execução das Operações de investimento
autárquico aprovadas nos ProgramasOperacionais do Portugal 2020, cofinanciadas pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) e Fundo de Coesão (FC).
Com a implementação deste instrumento, constatou-se a necessidade de proceder a ajustamentos às condições
subjacentes ao contrato de financiamento celebrado com o BEI, nomeadamente ao nível de algumas categorias
específicas de projetos financiados pelo Portugal 2020, mas não elegíveis ao Empréstimo Quadro.
Do artigo 10.o do Regulamento de Implementação da Linha BEI PT2020 — Autarquias, bem como o seu Anexo A,
relativo aos critérios específicos de elegibilidade das operações, passa a constar:
(7): O pedido de financiamento carece de aprovação prévia por parte do BEI no caso de operações aprovadas
pelo Portugal 2020 (i) com custo total acima dos 25M€; (ii) do setor Águas relativas a novas capacidades de
armazenamento e sistemas de abastecimento de água para fins múltiplos, independentemente do valor; (iii)
de rodovias e biocombustíveis, independentemente do valor; (iv) do setor dos transportes em geral, para as
operações com custo total entre 5M€ e 25M€; v) e do setor da educação para projetos com um Custo Total
superior a 5,5M€.
(Anexo A): 1 — [...]. 2 — [...]: [...]; [...]; Estradas, que não as estradas regionais e locais abrangidas pelos programas
operacionais; [...]; Infraestruturas no setor da saúde, salvo subprojetos dos cuidados de saúde primária promovidos
por municípios com Custo Total de investimento até EUR 5.500.000 (cinco milhões e quinhentos mil euros); [...];
[...]; [...]. 3 — No que se refere ao setor da Educação, são elegíveis os projetos municipais nas áreas da educação pré
-primária, dos três níveis do ensino básico, secundária e profissional. 4 — [Anterior n.o 3.] 5 — [Anterior n.o 4.]».
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PORTARIA Nº 382/2019, DE 23 DE OUTUBRO - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO SOBRE
O FUNDO SOCIAL EUROPEU
A Portaria no 382/2019, de 23 de outubro, procede à sexta 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.
A presente alteração visa compatibilizar a referida portaria com as recentes alterações aos diplomas da
governação e do regulamento geral dos FEEI, designadamente a revogação das disposições sobre operações de
reduzida dimensão, agora vertidas no artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 159/2014, de 27 de outubro, o qual alarga
e valoriza a aplicação do regime de custos simplificados. Estabelece ainda a alguns ajustamentos em matéria
de contratualização e apuramento de resultados.
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DECRETO-LEI N.O 161/2019, DE 25 DE OUTUBRO - FUNDO REVIVE NATUREZA

O Decreto-Lei n.o 161/2019, de 25 de outubro, cria o Fundo Revive Natureza para a promoção da recuperação de
imóveis devolutos inseridos em património natural.
O que é?
Este decreto-lei cria o Fundo Revive Natureza e define o regime especial de afetação, rentabilização, intervenção
e venda de direitos sobre imóveis nele integrados. O Fundo é um meio de valorização do património edificado
e natural, com o objetivo de promover o desenvolvimento regional, através de atividades turísticas. O Fundo é
constituído pelo prazo inicial de 30 anos e pode ser alargado.
O que vai mudar?
Em todo o país existem vários imóveis públicos sem uso e localizados em locais com grande potencial turístico,
que ao serem recuperados, para além de beneficiarem as comunidades locais, atraem turismo e fixam novos
residentes. Assim, é criado um fundo imobiliário especial que contém um conjunto de direitos sobre imóveis do
Estado ou das autarquias locais, sob a marca Revive Natura. Este fundo, de natureza especial, surge assim como
um veículo de prossecução de políticas públicas com elevado impacto social. Ao fundo cabe gerir a rede de
edifícios, com critérios comuns, nomeadamente critérios ambientais e de valorização do território.
A atividade de gestão deste fundo pode ser realizada por uma sociedade gestora de fundos de investimento
imobiliário.
O Fundo realiza a sua atividade através da integração, como ativos, de direitos respeitantes a imóveis abrangidos
por regimes dos domínios públicos do Estado ou das autarquias locais, independentemente da afetação ou
jurisdição, bem como de direitos respeitantes a imóveis dos domínios privados do Estado, autarquias locais,
institutos públicos ou de outras entidades.
São constituídos, a favor do Fundo, direitos de superfície unitários sobre os bens imóveis identificados nos anexos
II e III ao presente decreto-lei e do qual fazem parte integrante, para finalidades turísticas. O anexo IV identifica
os imóveis abrangidos por regimes de domínio público cujos direitos de utilização privativa são atribuídos ao
Fundo. O Anexo V apresenta os imóveis que podem constituir-se como ativos do Fundo, após acordo com as
comunidades locais e cumprimento das formalidades necessárias para o efeito, nos termos previstos na Lei n.o
75/2017, de 17 de agosto.
Fica ainda estabelecido que, nos termos das regras respeitantes aos aumentos de capital, designadamente
aos aumentos em espécie, podem vir a integrar o Fundo direitos sobre imóveis através de qualquer forma
legalmente admitida, desde que adequados à realização dos objetivos fixados para o mesmo e depois de ouvidos
os membros do Governo com a direção ou a tutela das entidades utilizadoras dos imóveis. O Anexo I ao presente
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Decreto-Lei estabelece o Regulamento do Fundo Revive Natureza.elaboração e revisão de instrumentos de
gestão territorial iniciados a partir dessa data.
Que vantagens traz?
Este decreto-lei pretende valorizar o património, edificado e natural, que é essencial para o desenvolvimento
regional e para a promoção do turismo em todo o território nacional. A gestão do Fundo promove a criação de
emprego e economia local, bem como a utilização de produtos locais e recuperação de imóveis nele integrados,
tendo sempre em consideração políticas ambientais. É assim, uma alternativa à construção nova e impulsiona
investimentos de iniciativa privada no ordenamento territorial.
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

PORTARIA N.º 387-A/2019, DE 25 DE OUTUBRO - PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL
RELATIVO AO TRIÉNIO 2020-2022
A Portaria n.o 387-A/2019, de 25 de outubro procede à 1a alteração à Portaria n.o 325-A/2019, de 20 de setembro,
que estabelece as regras nacionais complementares de aplicação do Programa Apícola Nacional relativo ao
triénio 2020-2022.
O artigo 59.o da Portaria n.o 325-A/2019, de 20 de setembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 59.o
1 - [...].
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, podem ser considerados estabelecimentos de extração e
processamento de mel ou unidades de produção primária detidos por associados do beneficiário.»
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte à sua publicação, retroagindo os seus efeitos à data de entrada
em vigor da Portaria n.o 325-A/2019, de 20 de setembro.
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9. EVENTOS
III JORNADAS DESENVOLVIMENTO RURAL NORTE ALENTEJANO

A Escola Superior Agrária de Elvas irá receber nos próximos dias 12 e 13 de novembro de 2019 as III Jornadas de
Desenvolvimento Rural do Norte Alentejano, numa iniciativa que contará com diversas apresentações e mesas
redondas no âmbito de dois painéis distintos: 1o Painel – Solo e Clima; 2o Painel – Perspetivas da Nova PAC.
A inscrição é gratuita mas obrigatória através de formulário online.
Mais informação disponível em: Programa

AÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE CONTROLO DE PRAGAS E DOENÇAS NO MONTADO

Terá lugar no próximo dia 7 de novembro de 2019, no Fluviário de Mora, uma ação de formação teórica e prática
dedicada ao controlo de pragas e doenças no Montado, num contexto de alterações climáticas.
A participação é gratuita, embora sujeita a inscrição obrigatória através do endereço forestagri@agrigroup.pt
Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/y4z2lb8l (programa).

ENCONTRO REGADIO 2019 | XII JORNADAS FENAREG

Numa iniciativa da FENAREG e da Associação de Beneficiários do Mira, decorrerá nos
dias 6 e 7 de novembro de 2019, em Odemira, o Encontro Regadio 2019 e as XII Jornadas
FENAREG.
O Encontro Regadio 2019 permitirá debater o trinómio Agricultura – Ambiente - Território
e os múltiplos desafios com que os Aproveitamentos Hidroagrícolas a nível nacional se
confrontam, para além da sua missão principal como gestores de recursos hídricos para a
Agricultura.
No segundo dia do Encontro, a 7 de Novembro, será realizada uma visita a explorações
agrícolas e pontos de interesse da infraestrutura do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira,
que assinala este ano o seu 50o aniversário.
O programa detalhado já se encontra disponível para consulta, assim como o formulário de inscrição
a submeter online.
Mais informação disponível em: www.fenareg.pt/
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31º CONGRESSO NACIONAL DA HOTELARIA E TURISMO

O 31o Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo irá realizar-se entre os dias 20 e 22 de novembro de 2019, no
Centro Cultural de Viana do Castelo. Trata-se do maior congresso nacional do setor, contando com mais de 400
profissionais do turismo, mais de 25 operadores de referência e mais de 55 parceiros de negócio nacionais e
internacionais, organizando-se o evento de acordo com seis painéis temáticos, nomeadamente:
1. Investimento Hoteleiro em Portugal: uma visão privilegiada sobre destinos, modelos de negócio e investimento.
2. Convergência ibérica: as oportunidades de Portugal em Espanha - como seduzir Espanha?
3. Desafios da comercialização digital.
4. Game Changing: a transformação da indústria da aviação e as implicações para Portugal.
5. Crescer a Norte.
6. As oportunidades que temos no novo mercado do luxo: a nossa singularidade.
As inscrições encontram-se a decorrer até 15 de novembro de 2019 através do preenchimento do
formulário online disponível no portal do evento.
Mais informação disponível em: www.congressoahp.pt/

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO FINANCEIRA – TODOS CONTAM

O Turismo de Portugal e a Academia de PME do IAPMEI – Agência para a
Competitividade e Inovação organizam, em parceria com várias entidades da
envolvente económica, uma nova edição de workshops sobre temas da área
financeira, enquadrados no Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF).
Estas ações formativas visam transmitir aos empresários e empreendedores
conhecimentos que possam responder às diversas fases de crescimento da sua empresa, estando agendadas as
seguintes sessões temáticas:

Tema

Objectivo

Ação

Como elaborar o plano de
negócios da minha empresa

Dar a conhecer aos formandos os passos
necessários à elaboração de um plano de
negócios e quais as suas componentes, bem
como a suaimportância na estruturação e
defesa de uma nova ideia de negócio e na facilitação do acesso a diversos tipos de financiamento.

19 de novembro, Coimbra

Como elaborar o plano
financeiro da minha empresa

Dar a conhecer aos formandos as fontes de
financiamento mais adequadas aos seus projetos empresariais e salientar a importância do
plano de negócio na negociação do financiamento.

12 de novembro, Fátima
19 de novembro, Portalegre
26 de novembro, Lisboa
9 de dezembro, Torres Vedras
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A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição através do link referente a cada ação de formação, através
do qual pode igualmente ser consultado respetivo o programa de cada ação.
Mais informação disponível em: www.todoscontam.pt/

I-DANHA FOOD LAB – 3A EDIÇÃO
A 3a edição do i-Danha Food Lab irá decorrer entre os dias 9 e 11 de novembro, em
Monsanto, Idanha-a-Nova, num evento patrocinado pela Câmara Municipal de Idanha-aNova, pelas Aldeias Históricas de Portugal e pelo EIT Food - Instituto Europeu de Inovação
e Tecnologia, da Comissão Europeia, que irá juntar investidores, empresas, startups e
empreendedores nacionais e internacionais na área agroalimentar.
O programa do evento já se encontra disponível para consulta no site oficial do evento. As
inscrições devem ser feitas através do preenchimento de formulário online.
Mais informação disponível em: www.idanhafoodlabevent.com/

BUSINESS2SEA – FÓRUM DO MAR 2019

A 9a Edição do Business2Sea/Fórum do Mar irá ocorrer entre os dias 11 e 13 de
novembro no Centro de Congressos da Alfândega do Porto e será consagrada ao
tema geral “Conservação dos Oceanos e Uso Sustentável dos Recursos Marinhos”.
O evento destina-se a todas as organizações que utilizem o Mar e os seus recursos
como elementos centrais da sua atividade, nomeadamente, empresas, associações,
centros de investigação, universidades, Administração Pública.
A edição deste ano é organizada pela Fórum Oceano com a colaboração da Fundação CETMAR – Centro
Tecnológico do Mar da Galiza, contemplando um programa que englobará conferências, seminários e workshops,
um programa de encontros de negócio, sessões de “pitching” organizadas no programa “Curtas do Mar”, uma
componente expositiva e ainda alguns momentos pedagógicos e de animação sobre cultura marítima e literacia
dos oceanos.
O Business2Sea de 2019 acolherá também duas importantes iniciativas: a 6ª Conferência de Stakeholders
do Atlântico que tratará da nova Estratégia do Atlântico para o próximo período de programação de Fundos
Comunitários e o Evento anual do Programa do Espaço Atlântico.
As inscrições encontram-se a decorrer no portal do evento, podendo selecionar as atividades e momentos nos
quais pretende participar.
O programa detalhado também já pode ser consultado.
Mais informação disponível em: www.business2sea.org
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SEMINÁRIO “PAISAGENS FIRE-SMART. CRIANDO TERRITÓRIOS RESILIENTES AO FOGO”

Decorrerá no próximo dia 8 de novembro de 2019, na Escola Superior Agrária de Castelo Branco, o Seminário
subordinado ao tema “Paisagens Fire-Smart. Criando territórios resilientes ao fogo”. Neste evento pretendese discutir um conjunto de questões relacionadas com a abrangência e eficácia da prevenção de incêndios
florestais com base no conceito “Fire Smart Territory”, que representa uma perspetiva na gestão dos incêndios
florestais assente numa nova relação das comunidades, organizações e instituições com o fogo, com o objetivo
de promover a segurança e o desenvolvimento sustentável.
Serão abordados os seguintes temas:
- Modelos de gestão do espaço rural e silvicultura preventiva.
- O ordenamento da paisagem na prevenção de incêndios florestais.
- Sistemas de informação e de comunicações de emergência e sua integração nos processos de decisão.
- Gestão do fogo e comportamento de fogos extremos.
- Meteorologia, previsão e gestão do risco.
- Gestão e valorização da biomassa nos espaços rurais.
As inscrições deverão ser efetuadas através de formulário online disponível para o efeito. O Programa detalhado
do evento já se encontra disponível para consulta.
Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/y3f3yvdj

7º CONGRESSO DE ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL
Numa iniciativa Consórcio Ageing@Coimbra, terá lugar no próximo dia 20 de novembro
de 2019, no Convento de São Francisco, em Coimbra, o 7o Congresso Envelhecimento
Ativo e Saudável, um espaço de debate e partilha de ideias sobre a temática que contará
este ano com um espaço dedicado à demonstração de soluções inovadoras na área do
Envelhecimento Ativo e Saudável criadas e desenvolvidas por empresas nacionais, com
especial foco em empresas da região Centro.
Será também a oportunidade para conhecer os finalistas e vencedores dos Prémios
de Boas Práticas em Envelhecimento Ativo e Saudável da Região Centro, iniciativa da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em parceria com o
Consórcio Ageing@Coimbra.
As inscrições encontram-se a decorrer através do preenchimento do formulário online disponível para o efeito
e já pode ser consultado o Programa detalhado do evento.
Mais informação disponível em: https://ageingcoimbra.pt/
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CITIES FORUM 2020
Nos dias 30 e 31 de janeiro, irá realizar-se, no Porto, o CITIES Forum 2020 “Juntos moldamos um futuro urbano sustentável”, um evento promovido
pela Comissão Europeia que reúne as principais partes interessadas dos
níveis europeu, nacional e local de forma a capitalizarem realizações
comuns e refletirem sobre as direções futuras do
desenvolvimento urbano na Política de Coesão, incluindo o futuro
da Agenda Urbana para a União Europeia.
As inscrições decorrem até 29 de novembro de 2019 através do formulário disponível online.
Mais informação disponível em: https://citiesforum2020.topi.com/

PORTUGAL SMART CITIES

O Conceito “Smart Cities” abrange mais do que a mobilidade, as plataformas
digitais ou a sustentabilidade. O objetivo fundamental de uma Smart City é a
incorporação de todas estas áreas a fim de melhorar a vida dos cidadãos no
mundo. O PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT, a ter lugar na FIL, em Lisboa,
entre 6 e 8 de maio de 2020, é o local de convergência e o marketplace
físico de criação de oportunidades para o mercado nacional e internacional.
Oportunidades ligadas à investigação e à educação que proporcionam a criação
de negócios nos mais diversos sectores. Oportunidades para refletir sobre o
futuro da organização das cidades no mundo.
Mais informação disponível em https://portugalsmartcities.fil.pt/

DESTACAM-SE AINDA:

DATA

MAIS INFORMAÇÕES

14 e 16 de novembro de 2019

Melting

GSTC 2019 GLOBAL CONFERENCE: “NAVIGATING THE WAY
FORWARD IN SUSTAINABLE
TOURISM”

4 e 7 de dezembro de 2019

www.gstcouncil.org/
gstc2019/

SEMANA VERDE
INTERNACIONAL DE BERLIM

17 e 26 de janeiro de 2020

www.gruenewoche.de

MELTING GASTRONOMY
SUMMIT
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10. PREMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES
2º TOURISM STARTUP COMPETITION

A Organização Mundial de Turismo (OMT) organiza, em parceria com a Globalia e
com o apoio do Turismo de Portugal, a segunda edição de uma competição mundial
para startups de turismo. Esta iniciativa pioneira para o setor do turismo abrange 164
países, com o objetivo de encontrar e selecionar as melhores soluções e os projetos mais
disruptivos.
A competição destina-se a startups de base tecnológica e não tecnológica, em estágio
mais inicial oumais maduras e/ou consolidadas, desde que apresentem ideias inovadoras
suscetíveis de revolucionar o modo como se viaja e de enriquecer e melhorar a experiência
turística, e desde que o modelo de negócio se relacione, pelo menos, com uma das seguintes temáticas: (i) Deep
Tech: Location & Geolocation Data; (ii) Smart Mobility; (iii) Rural Development, (iv) Disruptive Hospitality; (v) Smart
Destinations.
As três ideias finalistas para cada área temática terão oportunidade de participarem numa sessão de pitch
perante investidores, mentores e importantes stakeholders mundiais na área do turismo, participarão na FITUR –
Feira Internacional de Turismo a decorrer entre 22 e 26 de janeiro de 2020 em Madrid, terão acesso a mentoria e
acompanhamento especializado no desenvolvimento do seu projeto e integrarão um programa de scale-up com
a duração de seis semanas. O período de candidaturas decorre até 15 de novembro 2019, devendo as mesmas ser
efetuadas através do portal da iniciativa.
Mais informação disponível em: https://tourismstartups.org/

PRÉMIO MARIA TEREZA E VASCO VILALVA – RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO

O Prémio Maria Tereza e Vasco Vilalva foi criado pelo antigo Serviço de Belas Artes da Fundação Calouste
Gulbenkian, em 2005, e consiste num prémio anual destinado a distinguir um projeto de excelência na área da
conservação, recuperação, valorização ou divulgação do património cultural português, imóvel ou móvel.
São elegíveis projetos:
- Que se reportem a bens imóveis e móveis de inquestionável valor cultural
- Que apresentem um projeto de inserção e reutilização sempre que se verificar uma alteração da função do bem
em causa
- Que evidenciem uma liderança técnica reconhecida
- Que não sejam propriedade ou tutela do Estado.
Poderão candidatar-se ao Prémio as pessoas singulares, individualmente ou em grupo, ou pessoas coletivas
privadas que:
- Sejam possuidores, proprietários ou titulares de outros direitos reais de gozo sobre os bens em causa
- Sejam os promotores das intervenções
- Sejam as equipas técnicas responsáveis pela execução dos projetos.
Poderão ser apresentadas candidaturas relativas a projetos de intervenção, intervenções em curso ou
intervenções concluídas no ano a que se reporta o Prémio. Os projetos apresentados devem evidenciar, por
escrito, o cumprimento dos critérios de elegibilidade e de avaliação constantes no regulamento, e a identificação
e os curricula das equipas dos projetos. As candidaturas devem ser apresentadas em suporte físico, em seis
exemplares, ao cuidado de: Prémio Maria Tereza e Vasco Vilalva, Programa Gulbenkian Cultura, Fundação
Calouste Gulbenkian, Av. de Berna, 45 A, 1067-001 Lisboa.
O valor do Prémio Maria Tereza e Vasco Vilalva é de 50.000€.
Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/yxrbcwx3
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BORN FROM KNOWLEDGE - RISE

O Born from Knowledge - Rise é um Programa de Aceleração de Ciência e
Tecnologia para valorização dos resultados da Investigação & Desenvolvimento
(I&D) e de tecnologias existentes no Sistema Científico e Tecnológico
Nacional (SCTN) com potencial de comercialização, tendo em vista facilitar a
transferência de conhecimento/tecnologia para o mercado.
Destina-se a equipas constituídas por investigadores (incluindo preferencialmente um elemento com
perfil de negócio que privilegie as interações com o mercado) a desenvolver projetos de base científica e
tecnológica.
O Programa prevê a realização de três edições - Norte, Centro e Alentejo – que vão dar oportunidade aos
participantes de receberem acompanhamento próximo de uma rede de mentores, constituída por outros
empreendedores, entidades parceiras da Agência Nacional de Inovação, empresas, entre outros.
As candidaturas para a edição Alentejo terminam a 15 de fevereiro de 2020, e devem ser efetuadas através
do preenchimento de Formulário de candidatura online, decorrendo o Programa entre março e maio
do mesmo ano.
Mais informação disponível em: http://bfk.ani.pt/pt/

RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS AINDA EM CURSO:

SELO INCODE.2030

DATA

MAIS INFORMAÇÕES

-

SELO INCODE2030
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11. NOTÍCIAS
CONSULTA PÚBLICA SOBRE O APOIO DO FSE À INCLUSÃO SOCIAL

Encontra-se a decorrer, até 19 de dezembro 2019, uma consulta pública on-line sobre
o Apoio do Fundo Social Europeu (FSE) à Inclusão Social acessível a todas as partes
interessadas e aos cidadãos em geral através de um Questionário disponível nas 23 línguas
oficiais da União Europeia (UE).
O conteúdo do questionário nesta consulta adapta-se automaticamente ao tipo de
participante, pretendendo reunir não apenas as opiniões dos participantes nas operações, mas também dos
participantes potenciais. Outras partes interessadas, como possíveis participantes e cidadãos, recebem um
número muito menor de perguntas, elaboradas de maneira menos técnica.
Os resultados da pesquisa serão resumidos em documento que será publicado on-line com as respostas por país.
Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/y23dphqv
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CONTATOS

carmo.giao@cm-coruche.pt
observatorio@cm-coruche.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE
Praça da Liberdade 50, 2100-121 Coruche
Telefone: +351 243 610 200
OBSERVATÓRIO DO SOBREIRO E DA CORTIÇA
Zona Industrial do Monte da Barca, lote 41, 2100-151
Coruche
Telefone: +351 243 611 210

VISITE-NOS EM
www.montadodesobroecortica.pt/
/montadodesobroecortica/
/company/montado-de-sobro-e-cortica/
/montadodesobroecortica/
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