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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas que  
exerçam atividade agrícola.

1. PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural

DATA DE  
ENCERRAMENTO

20 DE DEZEMBRO DE 2019 
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio 004/

ADL/10211/2019

OPERAÇÃO 10.2.1.1. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO  
AGRÍCOLA (GAL ADL)

As candidaturas apresentadas devem prosseguir o objetivo de 
promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de 
produção dos agricultores e de contribuir para o processo de 
modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola.

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 1.000€ e inferior ou igual a 40.000€.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL ADL, abrangendo a 
totalidade das freguesias dos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines.

Não são admissíveis investimentos:

 Na instalação de culturas permanentes regadas, a título precário, em terrenos adjacentes a perímetros de 
rega dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, com origem de água para rega a partir destes;

 Associados à instalação de novas áreas de plantação de olival na área de influência do Empreendimento 
de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).

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.  

Para projetos de instalação de vinha, o apoio é concedido sob a forma de subsídio não reembolsável na 
modalidade de tabela normalizada de custos unitários. 

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo I da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 

A dotação orçamental total é de 138.698€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
  

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2156167
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2156167
https://dre.pt/application/file/a/122255353
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OPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS  
– COMPONENTE CADEIAS CURTAS (GAL ADL)

DATA DE  
ENCERRAMENTO

20 DE DEZEMBRO DE 2019 
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio 001/
ADL/10214/2019

BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas que sejam titulares 
de uma exploração agrícola e que tenham um 
volume de negócios ou de pagamentos diretos, 
cuja soma seja igual ou inferior a 100.000€, no ano 
anterior ao da apresentação de candidaturas.

As candidaturas apresentadas devem contribuir para promover 
o contacto direto entre o produtor e o consumidor, visando o 
escoamento da produção local, a preservação dos produtos e 
especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, 
a melhoria da dieta alimentar através do acesso a produtos da 
época, frescos de qualidade, bem como fomentando a confiança entre produtor e consumidor, assim 
como incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, contribuindo para 
a diminuição da emissão de gases de efeito de estufa através da redução de custos de armazenamento, 
refrigeração e transporte dos produtos até aos centros de distribuição.

A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível, apurado 
em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 50.000€.

As ações elegíveis são as seguintes:

a) Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;

b) Ações de sensibilização e educação para consumidores ou outro público-alvo;

c) Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais;

d) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade junto de núcleos urbanos   
       que permitam escoar e valorizar a produção local;

e) Deslocações dos produtores aos mercados locais.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL ADL, podendo abranger 
concelhos limítrofes, exceto quando respeitem a pontos de venda coletivos que se traduzem em estruturas 
fixas, a saber: concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 200.000€ por 
beneficiário, aplicando-se uma taxa de 50% sobre o investimento material elegível e de 80% sobre o 
investimento imaterial elegível.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 

A dotação orçamental total é de 75.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2156166
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2156166
https://dre.pt/application/file/a/122255353
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BENEFICIÁRIOS: 

GAL ou as Entidades Gestoras (EG) no caso de GAL 
sem personalidade jurídica; Associações constituídas 
ao abrigo dos artigos 167.º e seguintes do Código 
Civil, cujo objeto social consista no desenvolvimento 
local; Associações, independentemente da sua 
forma jurídica, constituídas por produtores agrícolas, 
incluindo os agrupamentos ou organizações de 
produtores reconhecidos ao abrigo da Portaria n.º 
169/2015, de 4 de junho; Parcerias constituídas por 
pessoas singulares ou coletivas; Autarquias locais.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

20 DE DEZEMBRO DE 2019 
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio 002/
ADL/10214/2019

OPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS  
– COMPONENTE MERCADOS LOCAIS (GAL ADL)

As candidaturas apresentadas devem objetivar (i) promover o contacto direto entre o produtor e 
o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos e 
especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta alimentar através do 
acesso a produtos da época, frescos de qualidade, bem como fomentando a confiança entre produtor 
e consumidor; e (ii) incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, 
contribuindo para a diminuição da emissão de gases de efeito de estufa através da redução de custos de 
armazenamento, refrigeração e transporte dos produtos até aos centros de distribuição.

A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível, apurado 
em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 100.000€.

As ações elegíveis são as seguintes:

a) Criação, ou modernização de infraestruturas existentes de mercados locais;

b) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade que permitam escoar e 
valorizar a produção local;

c) Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;

d) Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL ADL, abrangendo os 
concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 200.000€ por 
beneficiário, aplicando-se uma taxa de 50% sobre o investimento material elegível e de 80% sobre o 
investimento imaterial elegível.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 

A dotação orçamental total é de 200.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2156150
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2156150
https://dre.pt/application/file/a/122255353
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BENEFICIÁRIOS: 

1 - Agrupamentos de operadores, a título individual 
ou em parceria, que participem num dos seguintes 
regimes de qualidade em relação a um determinado 
produto agrícola ou género alimentício:

a) Qualidade dos produtos agrícolas e géneros 
alimentícios, incluindo, designadamente, as 
denominações de origem protegidas (DOP), as 
indicações geográficas protegidas (IGP) e as 
especialidades tradicionais garantidas (ETG);

b) Produção biológica e à rotulagem de produtos 
biológicos;

c) Produção integrada;

d) Definição, designação, apresentação, rotulagem 
e proteção das indicações geográficas das bebidas 
espirituosas, apenas no que respeita às bebidas 
espirituosas não vínicas;

e) Outros regimes de qualidade reconhecidos a nível 
nacional que cumpram os requisitos estabelecidos 
nas alíneas b) ou c) do n.º 1 do artigo 16.º do 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro.

2 - Consideram-se os seguintes agrupamentos de 
operadores: 

a) Agrupamentos gestores dos produtos agrícolas 
e géneros alimentícios abrangidos pelo regime 
referido na alínea a) do n.º anterior;

b) Organizações profissionais que exerçam 
atividades no âmbito destes regimes, desde que não 
representem setores de produtos agrícolas;

c) Organizações interprofissionais que exerçam 
atividades no âmbito destes regimes.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

20 DE DEZEMBRO DE 2019 
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio 002/
ADL/10215/2019

OPERAÇÃO 10.2.1.5. PROMOÇÃO DE PRODUTOS DE QUALIDADE LOCAIS (GAL ADL)

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2156149
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2156149
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As candidaturas apresentadas devem contribuir para apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais 
e de promoção que permitam incentivar o consumo de produtos abrangidos por regimes de qualidade, 
assim como para promover a diferenciação e o posicionamento no mercado pela qualidade, utilizando o 
potencial de mercado associado.

A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível, apurado 
em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€, ou a 400.000€ no caso 
de candidaturas apresentadas por parcerias de agrupamentos de operadores que abranjam um mínimo de 
três produtos agrícolas ou géneros alimentícios, bem como no caso de promoção de produtos agrícolas ou 
géneros alimentícios qualificados a partir de 1 de janeiro de 2014.

As ações elegíveis são as seguintes:

a) Estudos ou pesquisas de mercado, com vista à definição de posicionamento do produto num dado 
mercado;

b) Elaboração e implementação de planos de comercialização ou marketing-mix, incluindo ações de 
promoção fundamentadas nestes planos;

c) Estudos de controlo e avaliação da implementação do plano de ação;

d) Estudos de caraterização da especificidade e qualidade do produto e elaboração de estratégias de 
adequação ao mercado.

Podem ser apresentadas candidaturas cujo território abrangido pelas denominações de origem protegidas 
(DOP), indicações geográficas protegidas (IGP), especialidades tradicionais garantidas (ETG) e indicações 
geográficas das bebidas espirituosas, bem como modo de produção biológica ou proteção integrada tenha 
expressão na área geográfica correspondente ao território de intervenção do GAL ADL, abrangendo a 
totalidade das freguesias dos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 200.000€ 
de apoio por beneficiário, durante o período de programação. O nível de apoio a conceder no âmbito do 
presente período de apresentação de candidaturas, com base no custo total elegível, é de 70%.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo X da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 

A dotação orçamental total é de 250.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://dre.pt/application/file/a/122255353
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BENEFICIÁRIOS: 

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

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(17:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio n.º 004/
AlentejoCentral/10212/2019 

OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (GAL ALENTEJO CENTRAL/MONTE)

As candidaturas apresentadas devem contribuir para o processo 
de modernização e capacitação das empresas de transformação e 
comercialização de produtos agrícolas.

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 igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL Alentejo Central, a saber: 
Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo (excluindo as freguesias de Santiago do 
Escoural e São Cristóvão), Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 150.000€ 
de apoio por beneficiário. O nível de apoio a conceder no âmbito do presente período de apresentação de 
candidaturas é de 45%. 

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IV da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 

A dotação orçamental total é de 305.553,23€.

Apenas de admite uma candidatura por beneficiário.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160043
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160043
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1f753542-3db1-4d7c-91d9-f8fbbc1a2c62
https://dre.pt/application/file/a/122255353
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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas que sejam titulares 
de uma exploração agrícola e que tenham um 
volume de negócios ou de pagamentos diretos, cuja 
soma seja igual ou inferior a 100.000 euros, no ano 
anterior ao da apresentação de candidaturas, a título 
individual ou em parceria.

As candidaturas apresentadas devem objetivar (i) promover o contacto direto entre o produtor e 
o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos e 
especialidades locais, a diminuição do desperdício alimental, a melhoria da dieta alimentar através do 
acesso a produtos da época, frescos e de qualidade, bem como fomentando a confiança entre produtor 
e consumidor; e (ii) incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, 
contribuindo para a diminuição da emissão de gases efeitos de estufa através da redução de custos de 
armazenamento, refrigeração e transporte de produtos até aos centros de distribuição.
A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível, apurado 
em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 500.000€.

As ações elegíveis são as seguintes:

a) Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;

b) Ações de sensibilização e educação para consumidores ou outro público-alvo;

c) Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais;

d) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade junto de núcleos urbanos 
que permitam escoar e valorizar a produção local;

e) Deslocações dos produtores aos mercados locais.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Alentejo Central, a saber: 
Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora (excluindo a UF de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo 
Antão), UF de Malagueira e Horta das Figueiras e UF de Bacelo e Senhora da Saúde), Montemor-o-Novo 
(excluindo as freguesias de Santiago do Escoural e São Cristóvão), Redondo, Reguengos de Monsaraz, 
Vendas Novas e Vila Viçosa. 
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 200.000€ por 
beneficiário, aplicando-se uma taxa de 50% sobre o investimento material elegível e de 80% sobre o 
investimento imaterial elegível.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 

A dotação orçamental total é de 100.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
   

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(17:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio n.º 004/GAL 
AlentejoCentral/10214/2019/

CadeiasCurtas

OPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS  
– COMPONENTE CADEIAS CURTAS (GAL ALENTEJO CENTRAL/MONTE)

https://dre.pt/application/file/a/122255353
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160627
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160627
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160627
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As candidaturas apresentadas devem objetivar (i) promover o contacto direto entre o produtor e 
o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos e 
especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta alimentar através do 
acesso a produtos da época, frescos de qualidade, bem como fomentando a confiança entre produtor 
e consumidor; e (ii) incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, 
contribuindo para a diminuição da emissão de gases de efeito de estufa através da redução de custos de 
armazenamento, refrigeração e transporte dos produtos até aos centros de distribuição.
A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível, apurado 
em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 100.000€, na componente 
“Mercados Locais”.

As ações elegíveis são as seguintes:

a) Criação, ou modernização de infraestruturas existentes de mercados locais;

b) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade que permitam escoar e 
valorizar a produção local.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Alentejo Central, a saber: 
Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora (excluindo a UF de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Sto. 
Antão), a UF de Malagueira e Horta das Figueiras e a UF de Bacelo e Senhora da Saúde), Montemor-o-Novo 
(excluindo as freguesias de Santiago do Escoural e São Cristóvão), Redondo, Reguengos de Monsaraz, 
Vendas Novas e Vila Viçosa.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 200.000€ por 
beneficiário, aplicando-se uma taxa de 50% sobre o investimento material elegível e de 80% sobre o 
investimento imaterial elegível.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 

A dotação orçamental total é de 102.348€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

   

BENEFICIÁRIOS: 

GAL ou as Entidades Gestoras (EG) no caso de GAL 
sem personalidade jurídica; Associações constituídas 
ao abrigo dos artigos 167.º e seguintes do Código 
Civil, cujo objeto social consista no desenvolvimento 
local; Associações, independentemente da sua 
forma jurídica, constituídas por produtores agrícolas, 
incluindo os agrupamentos ou organizações de 
produtores reconhecidos ao abrigo da Portaria n.º 
169/2015, de 4 de junho; Parcerias constituídas por 
pessoas singulares ou coletivas; Autarquias locais.

OPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS – COMPONENTE 
MERCADOS LOCAIS (GAL ALENTEJO CENTRAL/MONTE)

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(17:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio n.º 004/GAL 
AlentejoCentral/10214/2019/

MercadosLocais

https://dre.pt/application/file/a/122255353
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160042
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160042
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160042
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As candidaturas apresentadas devem prosseguir o objetivo de preservar, conservar e valorizar os elementos 
patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais, bem como dos elementos que constituem o património 
imaterial de natureza cultural e social dos territórios.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos de recuperação e beneficiação do património 
local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo e seu apetrechamento, sinalética de itinerários 
paisagísticos, ambientais e agroturísticos e elaboração de material documental relativo ao património 
alvo de intervenção, incluindo ações de sensibilização, produção e edição de publicações ou registos 
videográficos e fonográficos com conteúdos relativos ao património imaterial e outros investimentos 
relativos ao património imaterial, nomeadamente aquisição de trajes, estudos de inventariação do 
património rural, bem como do “saber-fazer” antigo dos artesãos, das artes tradicionais, da literatura oral 
e de levantamento de expressões culturais tradicionais, imateriais e coletivas, cujo custo total elegível, 
apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Alentejo Central, a saber: 
Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora (excluindo a UF de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Sto. 
Antão), a UF de Malagueira e Horta das Figueiras e a UF de Bacelo e Senhora da Saúde), Montemor-o-Novo 
(excluindo as freguesias de Santiago do Escoural e São Cristóvão), Redondo, Reguengos de Monsaraz, 
Vendas Novas e Vila Viçosa.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 200.000€ de 
apoio por beneficiário.

O nível de apoio a conceder no âmbito do presente período de apresentação de candidaturas é de 80%.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo XI da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 

A dotação orçamental total é de 229.292,00€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

   

BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas de direito privado, 
autarquias locais e suas associações, outras pessoas 
coletivas públicas ou GAL ou as EG, no caso dos GAL 
sem personalidade jurídica, a título individual ou em 
parceria.

OPERAÇÃO 10.2.1.6. RENOVAÇÃO DE ALDEIAS (GAL ALENTEJO CENTRAL/MONTE)

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(17:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio n.º 004/
AlentejoCentral/10216/2019

https://dre.pt/application/file/a/122255353
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160037
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160037
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BENEFICIÁRIOS: 

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

OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO  
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (GAL LEADERSOR)

As candidaturas apresentadas devem contribuir para o processo 
de modernização e capacitação das empresas de transformação e 
comercialização de produtos agrícolas.

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 igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL Leadersor, a saber: todas as 
freguesias dos concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, Gavião, Mora e Ponte de Sor.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 150.000€ 
de apoio por beneficiário. O nível de apoio a conceder no âmbito do presente período de apresentação de 
candidaturas é de 45%. 

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IV da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 

A dotação orçamental total é de 209.518,10€.

Apenas de admite uma candidatura por beneficiário.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

14 DE FEVEREIRO DE 2020 
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio n.º 003/
LEADERSOR/10212/2019

https://dre.pt/application/file/a/122255353
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2162607
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2162607
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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas que exerçam 
atividade agrícola e/ou respetivos membros  
do agregado familiar, ainda que não exerçam  
atividade agrícola. 

OPERAÇÃO 10.2.1.3. DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES  
NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (GAL LEADERSOR)

DATA DE  
ENCERRAMENTO

14 DE FEVEREIRO DE 2020 
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n.º 003/

LEADERSOR/10213/2019
As candidaturas apresentadas devem objetivar:

 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; 

 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 rural.

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 igual ou superior 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, parques de campismo e caravanismo e de 
turismo da natureza nas tipologias referidas – CAE 55202, 55204, 553, 559 apenas no que diz respeito a 
alojamento em meios móveis, 55201;

 Serviços de recreação e lazer – CAE 93293, 91042, 93294;

 Outras CAE definidas pelo GAL LEADERSOR, em sede de avisos de abertura com exceção da CAE 03 – 
11011, 11013, 20142, 33120, 35113, 47293, 56101, 56104, 85591, 85593, 93192;

 Nas CAE da divisão 01 são elegíveis as atividades dos serviços relacionados com a agricultura (01610) ou 
com a silvicultura e exploração florestal (024).

A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL Leadersor, a saber: todas as 
freguesias dos concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, Gavião, Mora e Ponte de Sor.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 150.000€ 
de apoio por beneficiário. O nível de apoio a conceder no âmbito do presente período de apresentação de 
candidaturas é de 40% sem criação líquida de postos de trabalho e 50% com criação líquida de postos de 
trabalho.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IV da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 

A dotação orçamental total é de 283.386,56€.

Apenas de admite uma candidatura por beneficiário.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2166863
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2166863
https://tinyurl.com/y43uhcsn
https://dre.pt/application/file/a/122255353
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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas, a título individual ou 
em parceria, que sejam titulares de uma exploração 
agrícola e que tenham um volume de negócios ou de 
pagamentos diretos, cuja soma seja igual ou inferior 
a 100.000 euros, no ano anterior ao da apresentação 
de candidaturas.

OPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS  
– COMPONENTE CADEIAS CURTAS (GAL TERRAS DENTRO)

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE JANEIRO DE 2020 
(23:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso n.º 002/

GALTD2020/10214/2016/
CadeiasCurtasAs candidaturas apresentadas devem objetivar (i) promover o 

contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo 
para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos 
e especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, 
a melhoria da dieta alimentar através do acesso a produtos 
da época, frescos e de qualidade, bem como fomentando a confiança entre produtor e consumidor; 
e (ii) incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, contribuindo para 
a diminuição da emissão de gases efeitos de estufa através da redução de custos de armazenamento, 
refrigeração e transporte dos produtos até aos centros de distribuição.

A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível, apurado 
em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 50.000€.

As ações elegíveis são as seguintes:

a) Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;

b) Ações de sensibilização e educação para consumidores ou outro público-alvo;

c) Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais;

d) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade junto de núcleos urbanos 
que permitam escoar e valorizar a produção local;

e) Deslocações dos produtores aos mercados locais.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Terras Dentro 2020, 
podendo abranger os concelhos limítrofes, exceto quando respeitem a pontos de venda coletivos que se 
traduzem em estruturas fixas, a saber: concelhos de Viana do Alentejo, Alvito, Portel, Cuba e as freguesias 
de São Cristóvão, Santiago do Escoural (concelho de Montemor-o-Novo) e Vila de Frades (concelho da 
Vidigueira). Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 200.000€ 
por beneficiário, aplicando-se uma taxa de 50% sobre o investimento material elegível e de 80% sobre o 
investimento imaterial elegível.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 
 
A dotação orçamental total é de 25.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2164486
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2164486
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2164486
https://dre.pt/application/file/a/122255353
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BENEFICIÁRIOS: 

GAL ou as Entidades Gestoras (EG) no caso de GAL 
sem personalidade jurídica; Associações constituídas 
ao abrigo dos artigos 167.º e seguintes do Código 
Civil, cujo objeto social consista no desenvolvimento 

OPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS 
– COMPONENTE MERCADOS LOCAIS (GAL TERRAS DENTRO)

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE JANEIRO DE 2020 
(23:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso n.º003/

GALTD2020/10214/2019/
MercadosLocais

As candidaturas apresentadas devem objetivar (i) promover o 
contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo 
para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos 
e especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, 
a melhoria da dieta alimentar através do acesso a produtos 
da época, frescos de qualidade, bem como fomentando a confiança entre produtor e consumidor; e 
(ii) incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, contribuindo para a 
diminuição da emissão de gases de efeito de estufa através da redução de custos de armazenamento, 
refrigeração e transporte dos produtos até aos centros de distribuição.

A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível, apurado 
em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 100.000€.

As ações elegíveis são as seguintes:

a) Criação, ou modernização de infraestruturas existentes de mercados locais;

b) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade que permitam escoar e 
valorizar a produção local;

c) Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;

d) Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Terras Dentro 2020, a 
saber: concelhos de Viana do Alentejo, Alvito, Portel, Cuba e as freguesias de São Cristóvão, Santiago do 
Escoural (concelho de Montemor-o-Novo) e Vila de Frades (concelho da Vidigueira).

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 200.000€ por 
beneficiário, aplicando-se uma taxa de 50% sobre o investimento material elegível e de 80% sobre o 
investimento imaterial elegível.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria 133/2019, de 9 de maio. 

A dotação orçamental total é de 25.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2164484
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2164484
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2164484
https://dre.pt/application/file/a/122255353
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BENEFICIÁRIOS: 

Armadores e pescadores das embarcações que 
estejam licenciadas para operar com artes de 
cerco: (a) Em 2019, caso a cessação da atividade 
seja iniciada neste ano; (b) Em 2019 e 2020, caso a 

APOIO À CESSAÇÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES  
DA PESCA COM RECURSO A ARTES DO CERCO

2. MAR 2020 – PROGRAMA OPERACIONAL  
    REGIONAL DO ALENTEJO

A Portaria n.º 394/2019, de 11 de novembro, aprova o Regime de Apoio à Cessação Temporária das 
Atividades de Pesca com Recurso a Artes de Cerco, ao abrigo da prioridade da União Europeia 
estabelecida no n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 15 de maio de 2014, relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.

O presente Regulamento estabelece, no quadro do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
um regime de apoio à cessação temporária das atividades de pesca dos armadores e pescadores de 
embarcações licenciadas para operar com artes de cerco na zona 9 definida pelo Conselho Internacional 
para a Exploração do Mar (CIEM). Os apoios previstos têm como finalidade compensar os armadores e 
pescadores pela cessação da atividade da pesca e do cerco determinada ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 7.º do Regulamento (UE) n.º 1380/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 
2013, relativo à Política Comum das Pescas (PCP), com o objetivo de reforçar a conservação e a exploração 
sustentável da sardinha.

Constituem condições de elegibilidade da operação que a embarcação objeto da candidatura:

a) Tenha operado, pelo menos, 120 dias nos dois anos civis anteriores à data da apresentação do pedido de 
apoio;

b) Apresente em, pelo menos um dos últimos três anos anteriores à data de apresentação da candidatura, 
um volume de descargas de sardinha não inferior a 5 % do total de pescado descarregado.

Caso a embarcação tenha sido licenciada para operar com artes de cerco em data posterior aos dois 
anos civis referidos na alínea a), por transferência de licença, a verificação das condições referidas nas 
alíneas anteriores e respetivo cálculo da compensação descrita no anexo I da Portaria n.º 394/2019, de 11 
de novembro terá em consideração a atividade das embarcações envolvidas. Têm acesso à compensação 
salarial prevista pescadores que:

 Tenham trabalhado a bordo de uma embarcação abrangida pela presente medida de cessação 
temporária da atividade durante pelo menos 120 dias nos dois anos civis anteriores à data da apresentação 
do pedido de apoio;

 Estejam inscritos no rol de tripulação da embarcação de pesca imobilizada ou em embarcação de apoio 
exclusivo ao transporte de pescado que lhe esteja associada, à data de início do período de paragem, exceto 
nos casos em que a não inscrição se deva a baixa por doença ou gozo de férias legalmente devidas, e desde 
que se mostre comprovada a anterior inscrição no rol;

 Estejam inscritos na segurança social;• Tenham entregado as respetivas cédulas marítimas ao armador 
da embarcação de pesca imobilizada até ao primeiro dia da paragem.

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=7b034243-d542-4037-9db6-a6814ae0f78c
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0508
http://gis.ices.dk/sf/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:PT:PDF
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A paragem das embarcações decorre pelo período de 30 dias seguidos, a cumprir no período 
compreendido entre 11 de novembro de 2019 e 31 de maio de 2020 e a cessação temporária de atividade 
da embarcação é comprovada mediante a entrega da licença de pesca na capitania pelo armador, até ao 
primeiro dia da paragem.

Os apoios a conceder revestem a forma de subvenção não reembolsável e são fixados nos seguintes 
termos:

 Uma compensação financeira cujo beneficiário é o armador, que tem por base o rendimento proveniente 
da atividade da pesca da embarcação objeto da operação no ano civil anterior ao do início da paragem, 
cujo valor diário é calculado nos termos da fórmula constante do anexo I do presente Regulamento;

 Uma compensação salarial cujos beneficiários são os pescadores, correspondente ao período de 
imobilização temporária da embarcação, cujo valor diário consta do anexo II do presente Regulamento.

Os apoios concedidos ao abrigo do presente Regulamento não são acumuláveis com quaisquer prestações 
da segurança social.

As candidaturas são apresentadas online pelos armadores, no prazo de 20 dias úteis contados do início do 
período de paragem, através do Balcão 2020, em www.balcao.portugal2020.pt.

http://www.balcao.portugal2020.pt/
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BENEFICIÁRIOS: 

(i) Qualquer organismo, público ou privado, ativo nos 
domínios da educação, da formação, da juventude 
e do desporto pode apresentar um pedido de 
financiamento no âmbito do Programa Erasmus+; 

(ii) Os grupos de jovens ativos no domínio da 
animação de juventude, mas não necessariamente 
no contexto de uma organização de juventude, 
podem candidatar-se a financiamento para 
apoiar a mobilidade dos jovens e dos animadores 
de juventude para fins de aprendizagem e o 
desenvolvimento de parcerias estratégicas no 
domínio da juventude.cessação da atividade seja 
iniciada em 2019 e se prolongue para 2020, ou se 
inicie exclusivamente em 2020.

ERASMUS +: CALENDÁRIO 2020

3. PROGRAMAS EUROPEUS 

O Erasmus+ é o programa da UE nos domínios da educação, da formação, da juventude e do desporto para 
o período de 2014-2020. A educação, a formação, a juventude e o desporto podem dar uma contribuição 
importante para ajudar a enfrentar as mudanças socioeconómicas, os principais desafios que a Europa terá 
de enfrentar até ao final da década e apoiar a execução da Agenda Política Europeia para o crescimento, o 
emprego, a justiça social e a inclusão.

O Programa Erasmus+ contribui para: 

 Os objetivos da Estratégia Europa 2020, incluindo o grande objetivo em matéria de educação;

 Os objetivos do Quadro Estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação 
2020 («EF 2020»), incluindo os correspondentes critérios de referência;

 O desenvolvimento sustentável de Países Parceiros no domínio do ensino superior;

 Os objetivos gerais da Estratégia da UE para a Juventude (quadro da cooperação europeia no setor da 
juventude);

 O objetivo de desenvolvimento da dimensão europeia no desporto, em particular no desporto de base, 
em consonância com o plano de trabalho da UE para o desporto;

 A promoção dos valores europeus, nos termos do artigo 2.º do Tratado da União Europeia.

O Programa Erasmus+ encontra-se estruturado da seguinte forma:

 Ação-chave 1 – Mobilidade individual para fins de aprendizagem;

 Ação-chave 2 – Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas;
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 Ação-chave 3 – Apoio à reforma de políticas;

 Atividades Jean Monnet;

 Desporto.

A dotação total destinada ao presente convite à apresentação de candidaturas está estimada em 3.207,4 
milhões de euros, distribuídos da seguinte forma:

 Educação e formação – 2.943,3 milhões de euros;

 Juventude – 191,9 milhões de euros;

 Jean Monnet – 14,6 milhões de euros;

 Desporto – 57,6 milhões de euros.

As datas-limite para a apresentação de candidaturas correspondem à hora de Bruxelas e são as seguintes:

AÇÃO-CHAVE 1 – MOBILIDADE INDIVIDUAL  
PARA FINS DE APRENDIZAGEM DATA

Mobilidade individual no domínio da juventude 5 de fevereiro de 2020 às 12h00

Mobilidade individual no domínio do ensino superior 5 de fevereiro de 2020 às 12h00

Mobilidade individual nos domínios do EFP, ensino escolar  
e educação de adultos 5 de fevereiro de 2020 às 12h00

Mobilidade individual no domínio da juventude 30 de abril de 2020 às 12h00

Mobilidade individual no domínio da juventude 1 de outubro de 2020 às 12h00

Mestrados Conjuntos Erasmus Mundus 13 de fevereiro de 2020 às 17h00

AÇÃO-CHAVE 2 – COOPERAÇÃO PARA A INOVAÇÃO  
E O INTERCÂMBIO DE BOAS PRÁTICAS DATA

Parcerias estratégicas no domínio da juventude 5 de fevereiro de 2020 às 12h00

Parcerias estratégicas nos domínios da educação e da formação 24 de março de 2020 às 12h00

Parcerias estratégicas no domínio da juventude 30 de abril de 2020 às 12h00
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Parcerias estratégicas no domínio da juventude 1 de outubro de 2020 às 12h00

Alianças do Conhecimento 26 de fevereiro de 2020 às 17h00

Alianças de competências setoriais 26 de fevereiro de 2020 às 17h00

Reforço de capacidades no domínio do ensino superior 5 de fevereiro de 2020 às 17h00

Reforço de capacidades no domínio da juventude 5 de fevereiro de 2020 às 17h00

AÇÃO-CHAVE 3 – APOIO À REFORMA DE POLÍTICAS DATA

Projetos Diálogo com a Juventude

5 de fevereiro de 2020 às 12h00 

30 de abril de 2020 às 12h00 

1 de outubro de 2020 às 12h00

AÇÕES JEAN MONNET DATA

Cátedras, Módulos, Centros de Excelência, Apoio  
a Instituições e Associações, Redes, Projetos 20 de fevereiro de 2020 às 17h00

DESPORTO DATA

Parcerias de colaboração 2 de abril de 2020 às 17h00

Pequenas parcerias de colaboração 2 de abril de 2020 às 17h00

Eventos desportivos europeus sem fins lucrativos 2 de abril de 2020 às 17h00

MAIS INFORMAÇÕES

Guia Programa Erasmus +

Convite

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_pt_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
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BENEFICIÁRIOS: 

Organizações públicas e privadas ativas no 
domínio da educação e da formação gerais e 
da educação de adultos ou noutros setores 
socioeconómicos ou organizações que realizem 
atividades transetoriais (por exemplo, organizações 
culturais, sociedade civil, organizações desportivas, 
centros de reconhecimento, câmaras de comércio, 
organizações profissionais, etc.). Se estiverem 
envolvidas instituições do ensino superior, deverão 
ter recebido uma Carta Erasmus para o Ensino 
Superior (CEES).

PROGRAMA ERASMUS+ AÇÃO-CHAVE 3: CONVITE EACEA 34/2019  
– APOIO À REFORMA DE POLÍTICAS – INCLUSÃO SOCIAL E VALORES COMUNS:  
O CONTRIBUTO NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO

DATA DE  
ENCERRAMENTO

25 DE FEVEREIRO DE 2020 
(17H HORA DE BRUXELAS)

MAIS INFORMAÇÕES

EACEA/34/2019

O presente convite visa apoiar projetos de cooperação transnacional nos domínios da educação e formação 
gerais e da educação de adultos. O convite inclui dois lotes: educação e formação gerais (Lote 1) e educação 
de adultos (Lote 2).

LOTE 1 – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO GERAIS

Os projetos apresentados no âmbito do presente lote, devem ter por objetivo: (i) divulgar e/ou intensificar 
as boas práticas em matéria de aprendizagem inclusiva iniciadas sobretudo a nível local. Entende-se por 
intensificação a replicação de boas práticas a numa escala alargada/a sua transferência para um contexto 
diferente ou a sua aplicação a nível mais elevado/sistémico; ou (ii) desenvolver e implementar métodos e 
práticas inovadoras para fomentar a educação inclusiva e promover valores comuns.

Requisitos

As parcerias devem incluir, no mínimo, quatro organizações de quatro países do programa diferentes.  
Se houver redes envolvidas no projeto, o consórcio tem de incluir pelo menos duas organizações que não 
sejam membros da(s) rede(s) e deve representar, pelo menos, quatro países elegíveis.

Resultados esperados e exemplos de atividades

Os projetos devem produzir resultados como:

 Maior sensibilização, conhecimento e compreensão de boas práticas nas instituições de ensino e 
comunidades relevantes;

 Maior utilização de abordagens inovadoras de ponta ao nível das políticas ou ao nível prático;

 Maior sensibilização, motivação e competência dos líderes das instituições de ensino e dos educadores 
no que respeita a abordagens de ensino inclusivas e à promoção de valores comuns;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/358/03&from=EN
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 Participação ativa das famílias e das comunidades locais no apoio a abordagens de ensino inclusivas e à 
promoção de valores comuns;

 Maior disseminação e eficácia de ferramentas de apoio às instituições de ensino e de formação e aos 
prestadores de serviços educativos na implementação de abordagens de ensino inclusivas e na promoção 
de valores comuns.

As atividades destinadas a alcançar estes resultados poderão incluir:

 Cooperação e modelos de ligação em rede envolvendo combinações de partes interessadas (públicas/
privadas) relevantes de diferentes setores;

 Adaptar e aplicar práticas de aprendizagem e novas populações-alvo;

 Conferências, seminários, workshops e reuniões com responsáveis e decisores políticos;

 Avaliação, partilha e validação de boas práticas e de experiências de aprendizagem;

 Formação e outras atividades de capacitação (por exemplo, para professores, autoridades locais, pessoal 
das prisões, etc.);

 Abordagens de apoio e práticas de sensibilização de jovens para jovens, bem como iniciativas de modelo 
de referência;

 Ações de sensibilização e divulgação e dirigidas, incluindo material informativo e estratégia de 
comunicação eficazes;

 Recomendações operacionais ou políticas no domínio da educação e formação que sejam pertinentes 
para os objetivos da Recomendação do Conselho sobre valores comuns, a educação inclusiva e a dimensão 
europeia do ensino e a Declaração de Paris.

LOTE 2 – EDUCAÇÃO DE ADULTOS

O objetivo deste lote é apoiar projetos que criam ou continuam a desenvolver redes transnacionais e 
nacionais de prestadores de educação de adultos. Estes projetos deverão ajudar a criar a capacidade de 
prestadores de educação de adultos de implementarem a política europeia em matéria de educação de 
adultos a nível nacional e regional. As propostas devem abordar um dos três objetivos gerais a seguir: (i) 
nos países participantes, ajudar a criar novas redes nacionais ou regionais de prestadores de educação 
de adultos e facilitar o seu envolvimento na cooperação europeia; ou (ii) nos países participantes, prestar 
apoio ao reforço de capacidades a redes nacionais ou regionais existentes de prestadores de educação de 
adultos e melhorar a sua cooperação a nível europeu; ou (iii) reforçar redes transnacionais existentes de 
prestadores de educação de adultos através de aprendizagem mútua, aconselhamento interpares e reforço 
de capacidades.

Requisitos

Os parceiros devem incluir, no mínimo, quatro organizações de quatro países do programa diferentes.  
Se uma das quatro organizações for uma rede transnacional existente, o projeto deve incluir, no mínimo, 
duas organizações que não sejam membros dessa rede.

Resultados esperados e exemplos de atividades

Os projetos devem produzir resultados como:
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 Novas redes de prestadores de educação de adultos, que aumentem o seu impacto a nível local e 
cooperem eficazmente a nível europeu;

 Cooperação mais eficaz e impactante a nível europeu por parte de redes existentes de prestadores de 
educação de adultos.

As atividades destinadas a alcançar estes resultados poderão incluir:

 Estabelecer ligações com outros grupos de partes interessadas e redes, etc., a fim de superar a natureza 
fragmentada da prestação de educação e formação de adultos;

 Testar, avaliar, validar e partilhar boas práticas de reforço das capacidades na educação de adultos;

 Adaptar e aplicar práticas de reforço das capacidades a novas situações, organizações ou regiões;

 Formação e outras atividades de reforço das capacidades (por exemplo, destinadas a pessoal de 
autoridades locais e regionais, pessoal de organizações da sociedade civil, associações, etc.);

 Desenvolver e implementar as estruturas jurídicas e financeiras necessárias para estabelecer uma 
cooperação de longo prazo na rede; 

 Elaborar recomendações operacionais ou políticas fundadas em dados que sejam pertinentes para a 
educação de adultos a nível nacional ou europeu.

Dotação orçamental e subvenção máxima

O montante total disponível é de 20.000.000€, distribuído da seguinte forma: Lote 1 – Educação  
e formação gerais – 14.000.000€; Lote 2 – Educação de adultos – 6.000.000€.

A subvenção máxima por projeto será de 400.000€ para projetos com duração de 24 meses e 500.000€ 
para projetos com duração de 36 meses.A contribuição financeira por parte da UE não poderá exceder 
80 % do total dos custos elegíveis do projeto.

Critérios de atribuição

As propostas elegíveis para ambos os lotes serão avaliadas com base nos seguintes critérios:

 Relevância do projeto (30%);

 Qualidade da conceção e execução do projeto (20%);

 Qualidade dos acordos de parceria e cooperação (20%);

 Lote 1: Impacto, divulgação e sustentabilidade (30%); Lote 2: Impacto e sustentabilidade (30%).
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BENEFICIÁRIOS: 

Promotores elegíveis: Entidades, públicas ou 
privadas, comerciais ou não comerciais, bem como 
organizações não-governamentais, cuja localização 
principal seja em Portugal. 

Parceiros elegíveis: Entidades, públicas ou 
privadas, comerciais ou não comerciais, bem como 
organizações não-governamentais, cuja localização 
principal é tanto nos Estados-Doadores, como nos 
Estados Beneficiários, ou qualquer organização 
intergovernamental ou agência, ativamente 
envolvida, e efetivamente contribuindo para a 
implementação do projeto.

Notas: 
(i) Pessoas singulares legalmente residentes 
nos Estados doadores ou no respetivo Estado 
beneficiário também são considerados como 
promotores e parceiros elegíveis de projetos, nas 
áreas do programa de “educação, bolsas de estudo, 
aprendizagem e empreendedorismo jovem”, e das 
componentes de bolsas de estudos; 
(ii) Cada promotor só pode apresentar apenas uma 
candidatura;
(iii) Os projetos que apresentem parcerias/
cooperação bilateral com entidades dos Estados 
Doadores receberão pontos adicionais.

EEA GRANTS AVISO #3 – APOIO ÀS INICIATIVAS PARA A EDUCAÇÃO  
– LITERACIA DO OCEANO

DATA DE  
ENCERRAMENTO

28 DE FEVEREIRO DE 2020 
(12H)

MAIS INFORMAÇÕES

Apoio as iniciativas para 
a Educação Literacia do 

Oceano - SGS #3

Regulamento EEA Grants 
2014-2021

O presente aviso enquadra-se no Programa Crescimento Azul do EEA Grants, o qual visa a criação de valor 
e o crescimento sustentável no âmbito da economia azul portuguesa, bem como promover a investigação, 
a educação e a formação nas áreas marinha e marítima. Este Programa contribui para o objetivo global 
de redução das disparidades económicas e sociais e para o reforço das relações bilaterais através do 
financiamento de diferentes projetos.

O principal objetivo deste apoio consiste no financiamento de iniciativas no âmbito da Literacia do Oceano 
nas escolas e da sociedade em geral, incluindo a tomada de consciência do lixo marinho e do desporto 
náutico (temáticas não incluídas nos “curricula escolares”), contribuindo para o reforço do Programa de 
educação, formação e cooperação em questões marinhas e marítimas, prevendo-se alcançar como meta 
350 pessoas com competências reforçadas em Literacia do Oceano, através do apoio de 13 campanhas de 
sensibilização e do suporte de estudantes participantes em atividades de desporto náutico.

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2479/apoio-as-iniciativas-para-a-educacao-literacia-do-oceano-sgs-3.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2479/apoio-as-iniciativas-para-a-educacao-literacia-do-oceano-sgs-3.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2479/apoio-as-iniciativas-para-a-educacao-literacia-do-oceano-sgs-3.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%2BFM%2BRegulation%2BFinal%2B23%2B09%2B2016%2B.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%2BFM%2BRegulation%2BFinal%2B23%2B09%2B2016%2B.pdf
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O âmbito dos projetos elegíveis para financiamento ao abrigo deste apoio são os seguintes:

 Tipo 1: Iniciativas de Literacia do Oceano, em contexto ou em parceria com escolas primárias ou 
secundárias (“escolas azuis”), que aumentem a consciencialização para questões relacionadas com o 
oceano. Uma das atividades propostas pode visar o desenvolvimento de competências náuticas, desde 
que comporte outras ações de Literacia do Oceano.

 Tipo 2: Iniciativas que garantam condições para a promoção de desportos náuticos em ambiente escolar 
(não incluídos no currículo), permitindo também a aquisição de materiais essenciais ao suporte dos 
projetos.

 Tipo 3: Iniciativas que desenvolvam campanhas de sensibilização e consciencialização da Literacia do 
Oceano e do Crescimento Azul, dirigidas à sociedade em geral.

A dotação do Fundo afeta ao presente apoio é de 350.000€, distribuída em 3 lotes: projetos do Tipo 1 
(200.000€); projetos do Tipo 2 (100.000€); projetos do Tipo 3 (50.000€).

O montante mínimo de apoio por projeto é 10.000€ e o máximo de 25.000€.

A taxa de financiamento pode ser entre 70% - 100% do total dos custos elegíveis do projeto.  
O co-financiamento remanescente deverá ser fornecido ou obtido pelo promotor/parceiro(s) do projeto.
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BENEFICIÁRIOS: 

Promotores elegíveis: Entidades públicas 
ou privadas, comerciais ou não comerciais e 
organizações não-governamentais, legalmente 
estabelecidas em Portugal.

Parceiros elegíveis: Qualquer entidade pública ou 
privada, comercial ou não comercial, 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. 

Notas: 
A entidade candidata não deverá apresentar mais do 
que uma candidatura. Esta limitação não é aplicável 
aos parceiros de projeto.

EEA GRANTS SMALL GRANTS SCHEME #3 – PROJETOS PARA REFORÇAR  
A ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS A NÍVEL LOCAL

DATA DE  
ENCERRAMENTO

24 DE MARÇO DE 2020 (12H)

MAIS INFORMAÇÕES

Ambiente Aviso SGS3

Este Aviso visa a promoção do bom estado ambiental dos ecossistemas e a redução dos efeitos adversos 
da poluição e de outras atividades humanas, na área das medidas de adaptação às alterações climáticas 
de forma integrada com vários setores, em conformidade com a Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas (ENAAC 2020) e o Programa Nacional de Ação para a Adaptação às Alterações 
Climáticas (P3AC).

Cada candidatura deverá incidir apenas numa das seguintes Áreas Prioritárias:

A. Elaborar Estratégias e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas à escala local

Esta componente tem como objetivo a elaboração de estratégias de adaptação e de planos de adaptação 
à escala local, bem como a integração de medidas e ações de adaptação em planos municipais e 
intermunicipais de gestão territorial e em instrumentos de política setorial à escala local.

Nesta área prioritária poderão ser candidatos projetos de elaboração de estratégias e planos municipais e 
intermunicipais para a adaptação às alterações climáticas à escala local em regiões ainda não abrangidas 
por este tipo de instrumento.

Poderão ainda ser candidatos projetos de integração destas estratégias e planos de adaptação em 
políticas públicas e setoriais de relevância local, incluindo em instrumentos de ordenamento do território 
e desenvolvimento urbano sustentável, e instrumentos de planeamento e gestão em setores como 
agricultura, biodiversidade, economia, turismo, energia, florestas – por exemplo os Planos Municipais de 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2640/ambiente_aviso_sgs3.pdf
https://dre.pt/application/file/69906414
https://dre.pt/application/file/69906414
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123666112/details/maximized?serie=I&day=2019-08-02&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123666112/details/maximized?serie=I&day=2019-08-02&date=2019-08-01
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Defesa da Floresta Contra Incêndios - saúde, segurança de pessoas e bens, transportes, comunicações, 
proteção costeira, recursos hídricos, investigação e inovação.

B. Operacionalização de Estratégias e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas  
à escala local

Esta componente visa a operacionalização de Estratégias e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas 
através da concretização de medidas de adaptação previstas nesses instrumentos, aplicáveis ao território 
em apreço, devendo estar alinhadas com as vulnerabilidades e medidas identificadas no Programa de 
Ação para Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC).

Pretende-se o desenvolvimento de ações e projetos de adaptação às alterações climáticas, visando a 
implementação concreta de medidas materiais preconizadas nos diversos exercícios de planeamento 
existentes, de carácter territorial (local ou regional), atuando sobre as vulnerabilidades potenciadas por 
alterações climáticas no território nacional, desde que identificadas nas estratégias e planos aplicáveis ao 
território e alinhadas com o Programa Nacional de Ação para Adaptação às Alterações Climáticas P-3AC.

A dotação total disponível é de 2.650.000€, o montante mínimo de financiamento de cada projeto é de 
5.000€ e o montante máximo é de 200.000€.

Os custos elegíveis do projeto selecionado serão financiados até uma taxa máxima de 85%.
    
Cada projeto deverá ter como duração entre 18 e 30 meses. A data limite para elegibilidade das despesas 
é 30 de abril de 2024.

 



30Boletim # 20 | Dezembro 2019

BENEFICIÁRIOS: 

Empresas europeias cujas atividades contribuam 
para o apoio ao desenvolvimento de conteúdos 
audiovisuais e, em particular, as produtoras 
independentes de audiovisuais legalmente 
constituídas pelo menos 12 meses antes da data 
de apresentação das candidaturas e que possam 
demonstrar algum sucesso recente. 

São elegíveis candidaturas de entidades dotadas 
de personalidade jurídica estabelecidas num dos 
seguintes países, desde que preencham todas as 
condições referidas no artigo 8.º do Regulamento 
que cria o Programa Europa Criativa:

• Os Estados-Membros da UE e os territórios e países 
ultramarinos que sejam elegíveis para participar 
no Programa nos termos do artigo 58.º da Decisão 
2001/822/CE do Conselho;

• Os países aderentes, candidatos e potenciais 
candidatos abrangidos por uma estratégia de pré-
adesão, de acordo com os princípios e os termos e 
condições gerais de participação desses países nos 
programas da União, estabelecidos nos respetivos 
acordos-quadro, nas decisões do Conselho de 
Associação ou noutros acordos similares;

• Os países da EFTA que são membros do EEE, nas 
condições definidas no Acordo sobre o EEE;

• A Confederação Suíça, com base num acordo 
bilateral a celebrar com este país.

Os países abrangidos pela política europeia de 
vizinhança, nos termos definidos com estes países 
na sequência dos acordos-quadro que preveem a 
sua participação em programas da União Europeia.

EUROPA PARA OS CIDADÃOS: APOIO AO DESENVOLVIMENTO  
DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS - PROJETOS INDIVIDUAIS

DATA DE  
ENCERRAMENTO

12 DE MAIO DE 2020 (17H 
HORA DE BRUXELAS)

MAIS INFORMAÇÕES

EACEA/17/2019

Guia aviso EACEA/17/2019

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2020_pt.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp_2020_guide_for_applicants.pdf
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No âmbito do objetivo específico de reforço da capacidade do setor audiovisual europeu num contexto 
transnacional e internacional, uma das prioridades do subprograma MEDIA consiste em aumentar a 
capacidade dos operadores audiovisuais para desenvolverem projetos com potencial dentro e fora da 
Europa, bem como promover coproduções europeias e internacionais. 

O subprograma MEDIA apoiará: (i) a criação de obras audiovisuais europeias, nomeadamente filmes 
e programas televisivos tais como obras de ficção, documentários, filmes infantis e de animação, bem 
como obras interativas, designadamente jogos de vídeo e multimédia, com maior potencial de divulgação 
transfronteiriça; (ii) atividades destinadas a apoiar as empresas europeias de produção audiovisual, 
em particular as produtoras independentes, a fim de facilitar a realização de coproduções europeias e 
internacionais de obras audiovisuais, incluindo programas televisivos.

São elegíveis as ações com vista ao desenvolvimento das seguintes obras audiovisuais:

 Longas-metragens cinematográficas, filmes de animação e documentários criativos com uma duração 
mínima de 60 minutos, essencialmente para fins de distribuição cinematográfica;

 Projetos de ficção (obras isoladas ou séries) com uma duração total mínima de 90 minutos, filmes 
de animação (obras isoladas ou séries) com uma duração total mínima de 24 minutos, e documentários 
criativos (obras isoladas ou séries) com uma duração total mínima de 50 minutos, essencialmente para fins 
de exploração televisiva;

 Projetos de ficção, com uma duração ou tempo de experiência do utilizador total de, no mínimo, 90 
minutos, de animação, com uma duração ou tempo de experiência do utilizador total de, no mínimo, 24 
minutos, e documentários criativos, com uma duração ou tempo de experiência do utilizador total de, 
no mínimo, 50 minutos, essencialmente para fins de exploração de plataformas digitais. Estes mínimos 
não são aplicáveis a projetos que apresentem uma experiência de utilizador em formato não linear (por 
exemplo, de realidade virtual). A plataforma digital contempla os seguintes tipos de projetos: projetos de 
filmes de animação, de documentários criativos e de ficção destinados a múltiplos suportes audiovisuais, 
projetos interativos, séries web lineares e não lineares, e projetos narrativos de realidade virtual.

O orçamento total disponível ascende a 5,4 milhões de euros. A contribuição financeira é atribuída na 
forma de um subsídio com um montante máximo de: (i) 60.000€, tratando-se de um filme de animação; 
(ii) 25.000€, tratando-se de um documentário criativo; (iii) 50.000€, tratando-se de uma obra de ficção cujo 
orçamento de produção estimado seja igual ou superior a 1,5 milhões de euros; (iv) 30.000€, tratando-se de 
uma obra de ficção cujo orçamento de produção estimado seja inferior a 1,5 milhões de euros.
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FÓRUM OCEANO: CERTIFICAÇÃO DE ESTAÇÕES NÁUTICAS

4. OUTRAS OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO 

Estação Náutica

Uma Estação Náutica (EN) é constituída por uma rede de oferta turística náutica de qualidade, organizada 
a partir da valorização integrada dos recursos náuticos presentes num território, que inclui a oferta de 
alojamento, restauração, atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes para a atração de 
turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e gerando emprego nas respetivas regiões.
A EN visa oferecer ao visitante uma diversidade de atividades náuticas, mas também de outras atividades 
de animação ligadas à cultura e ao ambiente local, criando experiências diversificadas e integradas que 
permitam prolongar o tempo médio de estadia.
A EN garante a qualidade do produto turístico e dos serviços prestados, bem como apoio informativo e à 
reserva de alojamento e serviços, em termos a definir pelos agentes que a componham, e que será uma das 
condições de certificação.

Constituição

A EN tem por base uma rede/parceria local ou regional envolvendo o grupo de atores relevante para uma 
oferta diversificada de serviços e atividades náuticas, nomeadamente empresas e outras entidades com 
atividade, direta ou indiretamente, ligada às atividades náuticas, empresas cujo objeto são as atividades 
turísticas, as entidades locais e regionais com competências em matéria de turismo e ainda as entidades e 
organizações da Administração Local e do Turismo.

Composição e funcionamento

Independentemente da forma jurídica que venham a assumir as EN devem:

1. Integrar na sua estrutura:

 a) Uma entidade Coordenadora da EN - responsável pela execução do plano de ação e 
acompanhamento da política definida para a EN, devendo em todos os atos assegurar a representação da 
EN;  

 b) Um Conselho de Estação Náutica, constituído pelas organizações que compõem a EN, responsável 
pela formulação das linhas de orientação e do plano de ação que procurará reunir pelo menos duas vezes 
por ano.

2. Assegurar, sempre que possível, que na sua estrutura constitutiva estão presentes, sem prejuízo de outras 
consideradas relevantes, organizações representativas das seguintes áreas:

 a) Parceiros Institucionais:

 i) Administração Pública Local/Regional;
 ii) Entidades do Setor Empresarial do Estado;
 iii) Entidades Regionais de Turismo (ERT) e Agências Regionais de Promoção Turística (ARPT);
 iv) Organizações de ensino e formação.

 b) Entidades associativas e parcerias com intervenção na Náutica:

 i) Clubes náuticos e centros de formação náutica.

 c) Organizações empresariais das áreas e setores portuário e turístico, nomeadamente:

 i) Gestão de portos, marinas, postos de amarração, estaleiros e planos de água;
 ii) Hotelaria, restauração, comércio, animação cultural, agências de viagem e empresas de animação   
       turística.
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3. Procurar fornecer e desenvolver atividades náuticas diversas, das quais são exemplo sem prejuízo de 
outras, as seguintes:

 a) Passeios marítimo-turísticos;
 b) Aluguer de embarcações com tripulação e sem tripulação;
 c) Serviços efetuados por táxi fluvial ou marítimo;
 d) Pesca turística, desportiva e amadora;
 e) Serviços de natureza marítimo-turística prestados mediante a utilização de embarcações atracadas  
        ou fundeadas e sem meios de propulsão próprios ou selados;
 f) Aluguer ou utilização de motas de água e de pequenas embarcações dispensadas de registo;
 g) Outros serviços, designadamente os respeitantes a serviços de reboque de equipamentos de            
 carácter recreativo; 
 h) Desportos náuticos como a vela, o remo, a canoagem, o surfing, a motonáutica, os desportos         
 subaquáticos;
 i) Ecoturismo aquático.

Ter referenciada a respetiva região de atuação e identificadas as infraestruturas de apoio como por 
exemplo portos, marinas, entre outros, bem como os serviços de apoio e os serviços de informação e 
acolhimento ao visitante.

Formalização da candidatura

Através de candidatura à Fórum Oceano, preenchendo o Formulário de candidatura de acordo com as 
instruções e após consulta do Regulamento EN 2019. A avaliação dos processos de candidatura será feita 
por uma Comissão de Avaliação composta por um conjunto de elementos representantes de entidades 
relevantes no desenvolvimento da náutica, do turismo e da política do Mar. Depois de preenchido, o 
formulário de candidatura deverá ser enviado para o email geral@forumoceano.pt, colocando como 
assunto “Candidatura Estações Náuticas de Portugal”

O prazo de submissão de candidaturas inicia-se a 2 de janeiro de 2020.

Custo do Processo de Certificação

 a) Candidatura coordenada por associado da Fórum Oceano – 1.000€ (+IVA)
 b) Restantes – 2.000€ (+IVA)

NOTA: No caso de candidaturas coordenadas por Municípios ou Comunidades Intermunicipais que ainda 
não sejam associadas da Fórum Oceano, mas que comprovem a decisão, tomada em órgão executivo ou 
órgão deliberativo, de procederem à adesão, aplica-se o seguinte: o custo do processo de certificação será 
de 1.000 € + IVA, com a condição de a adesão da entidade à Fórum Oceano ser formalizada, no máximo, até 
março de 2020. Caso o prazo de formalização de adesão não seja cumprido, a entidade em causa deverá 
pagar 1.000 € + IVA, até ao final do 2º trimestre de 2020 e se este valor não for pago no prazo definido, a 
certificação da entidade será suspensa.

Mais informações

Regulamento EN 2019

www.forumoceano.pt/p258-candidatura-pt

http://www.forumoceano.pt/files/Formul%C3%A1rio de Candidatura.docx
http://www.forumoceano.pt/files/Regulamento ENP_2019.pdf?d=hdws
mailto:geral@forumoceano.pt
http://www.forumoceano.pt/files/Regulamento ENP_2019.pdf?d=hdws
http://www.forumoceano.pt/p258-candidatura-pt
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13 DE DEZEMBRO DE 2019 AVISO Nº ALT20-59-2018-50

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: SISTEMA DE 
INCENTIVOS – QUALIFICAÇÃO 
DAS PME “CONTRATAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE 
QUALIFICADOS” (PI 8.5 – FSE)

AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

Organizadas por data de encerramento

19 DE DEZEMBRO DE 2019 
(PRORROGADO)

AVISO POISE-38-2019-24 

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOISE: AVISO POISE-38-2019-24: 
SERVIÇOS E REDES DE 
INTERVENÇÃO SOCIAL E DE SAÚDE 
- QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA 
NACIONAL DE INTERVENÇÃO 
PRECOCE NA INFÂNCIA

19 DE DEZEMBRO DE 2019 AVISO Nº ALT20‐68‐2019‐58

ENCERRAMENTO AVISO/LINKAVISO Nº ALT20‐68‐2019‐58: 
CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES 
PROFISSIONAIS (TESP) – ENSINO 
SUPERIOR POLITÉCNICO PRIVADO

20 DE DEZEMBRO DE 2019 AVISO Nº ALT20‐04‐2019‐56

ENCERRAMENTO AVISO/LINKAVISO Nº ALT20‐04‐2019‐56: 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA 
HABITAÇÃO SOCIAL

20 DE DEZEMBRO DE 2019
(PRORROGADO)

AVISO Nº POCH‐67‐2019‐12

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOCH: AVISO Nº POCH‐67‐2019‐12 
- FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 
DOCENTES E OUTROS AGENTES DE 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

20 DE DEZEMBRO DE 2019 AVISO Nº ALT20-16-2019-21

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020:  
PLANO ESTRATÉGICO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE DE 
INVESTIMENTO 6.5.

20 DE DEZEMBRO DE 2019 AVISO Nº ALT20-06-2019-18

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: PLANO 
ESTRATÉGICO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE DE 
INVESTIMENTO 4.5.

EQUIPAS LOCAIS DE 
INTERVENÇÃO

20 DE DEZEMBRO DE 2019 AVISO Nº ALT20-43-2019-19

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: PLANO 
ESTRATÉGICO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE DE 
INVESTIMENTO 9.8.

http://Aviso Nº ALT20-59-2018-50
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/97317/AAC_TO+3.24+SNIPI+-+POISE-38-2019-24+retificado.pdf/2f6a6101-fc84-4668-8f98-d5dbed66b9f6
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-68-2019-58.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-04-2019-56.zip
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1104e72e-f667-4220-98ac-5c4eb586041a
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-16-2019-21.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-06-2019-18.zip
https://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-intervencao-precoce-na-infancia/documentos/contactos-elis-xls.aspx
https://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-intervencao-precoce-na-infancia/documentos/contactos-elis-xls.aspx
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-43-2019-19.zip
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AVISO Nº ALT20-16-2019-16

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO DE 2019

ALENTEJO2020: 
DESENVOLVIMENTO DAS 
INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO 
E ENSINO – INFRAESTRUTURAS 
EDUCATIVAS PARA O ENSINO 
ESCOLAR (ENSINO PRÉ-ESCOLAR, 
BÁSICO E SECUNDÁRIO)

CIMAA_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐35 

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO 
DE 2019

ALENTEJO2020: PLANO DE AÇÃO 
DE REGENERAÇÃO URBANA

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

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

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐26 
‐ CIMAA

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO 
DE 2019

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐27 
‐ CIMAC

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

AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐34 
‐ CIMLT

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

20 DE DEZEMBRO 
DE 2019

AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐33 
‐ CIMAL

AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐32 ‐ 
CIMBAL

AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐31 
‐ CIMAC

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-16-2019-16.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-35.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-35.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-36.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-36.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-37.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-37.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-38.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-38.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-39.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-39.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-26.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-26.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-27.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-27.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-28.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-28.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-29.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-29.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-30.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-30.zip
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=94ce99f8-84c6-4d7d-bbab-f92ea4fc65d0
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=94ce99f8-84c6-4d7d-bbab-f92ea4fc65d0
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=73ca9231-628c-4933-9090-f33b15558cc5
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=73ca9231-628c-4933-9090-f33b15558cc5
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2a697913-7426-4d26-b827-ad8d19087ce2
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2a697913-7426-4d26-b827-ad8d19087ce2
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=edd5877a-1e2f-45da-ac31-d18980c83f13
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=edd5877a-1e2f-45da-ac31-d18980c83f13
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20 DE DEZEMBRO DE 2019 AVISO Nº ALT20‐43‐2019‐25

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: PLANO DE 
AÇÃO INTEGRADO PARA AS 
COMUNIDADES DESFAVORECIDAS 
(PAICD) CENTROS URBANOS 
COMPLEMENTARES

30 DE DEZEMBRO DE 2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKMAR2020: APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DA AQUICULTURA NO DOMÍNIO 
DOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS

AVISO MAR2020-38/2019

31 DE DEZEMBRO DE 2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKIFAP: REGIME DE APOIO 
ASSOCIADO VOLUNTÁRIO – 
VACAS EM ALEITAMENTO, VACAS 
LEITEIRAS E OVINOS E CAPRINOS

 WWW.IFAP.PT/PREMIOS-
ANIMAIS

31 DE DEZEMBRO DE 2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020: SI I&DT – SISTEMA 
DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
– PI 1.2.

AVISO AAC Nº 02/SI/2019         

31 DE DEZEMBRO DE 2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020: SAICT – SISTEMA 
DE APOIO À INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – PI 
1.1. – PROTEÇÃO DE DIREITOS 
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
PROJETOS INDIVIDUAIS REGIME 
CONTÍNUO

AVISO Nº 02/SAICT/2019

31 DE DEZEMBRO DE 2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020: SI I&DT – 
PROTEÇÃO DE DIREITOS DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 
E INDUSTRIAL – PROJETOS 
INDIVIDUAIS – REGIME 
CONTÍNUOESCOLAR (ENSINO PRÉ-
ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO)

AVISO Nº 03/SI/2019

PORTARIA N.º 50/2016, DE 23 
DE MARÇO

31 DE DEZEMBRO DE 2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKTURISMO DE PORTUGAL: LINHA 
DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA 
OFERTA 

HTTPS://GOO.GL/ZJJ73J

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2c4c8c00-4746-47a5-b6eb-002188315331
https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2019/10/Aviso_38.pdf
https://www.ifap.pt/premios-animais
https://www.ifap.pt/premios-animais
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/SI-47-2019-03.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/SAICT-45-2019-01.zip
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d1fbbc23-7754-4896-9fb1-2496eb7f43e4
https://dre.pt/application/conteudo/73943939
https://dre.pt/application/conteudo/73943939
https://goo.gl/ZJJ73j
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AVISO DE CANDIDATURA

ENCERRAMENTO AVISO/LINKIEFP: MEDIDA CONVERTE+

31 DE DEZEMBRO DE 2019

EEA GRANTS. AVISO N.º3  

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS AVISO #3 – APOIO 
AO AUMENTO DE EFICIÊNCIA DE 
RECURSOS LIGADOS ÀS EMPRESAS 
DO SETOR MARÍTIMO

31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(12H)

PORTUGAL 2020/POCI: SI I&DT: 
INTERNACIONALIZAÇÃO – 
PROJETOS INDIVIDUAIS AVISO N.º 02/SI/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(19H)

PORTUGAL 2020/POCI: SI I&DT 
PROPRIEDADE INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL AVISO N.º 03/SI/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(19H)

AVISO Nº 18/SI/2017

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: SI PROJETOS 
DE FORMAÇÃO EM PROCESSOS DE 
INOVAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2019  

(19H) (PRORROGADO)

FASE I: 31 DE DEZEMBRO 
DE 2019

FASE II: 31 DE MARÇO  
DE 2020

AVISO Nº 36/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKMAR2020: APOIO À INOVAÇÃO 
E À TRANSFERÊNCIA DE 
CONHECIMENTOS ENTRE 
CIENTISTAS E PESCADORES

PORTARIA 114/2016,  
DE 29 DE ABRIL

AVISO N.º 22/SI/2017

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: SI PROJETOS 
AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO

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

AVISO AAC Nº 02/SAICT/2019

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

31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(19H)

AVISO Nº ALT20‐66‐2019‐55

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: AVISO Nº 
ALT20‐66‐2019‐55 - PROJETOS-
PILOTO DE INOVAÇÃO NO ENSINO 
E PROJETOS CIENTÍFICOS NAS 
ESCOLAS

30 DE JANEIRO DE 2020  
(PRORROGADO)

https://www.iefp.pt/documents/10181/9441279/Aviso+de+abertura_19-09-2019/38fe5377-0543-4492-8503-03e254487e01
https://tinyurl.com/y4s3efun
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_02_SI_2019_Internacionaliza%C3%A7%C3%A3o_IDT.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_03_SI_2019_Propriedade_Inteletual_e_Industrial.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_18-SI-2017
https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2019/09/Aviso_36-Inovacao_-Transf_conhecimentos_Cientistas_Pescadores.pdf
https://dre.pt/application/file/a/74305913
https://dre.pt/application/file/a/74305913
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_22-SI-2017
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_02_SAICT_2019
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-66-2019-55.zip
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ENCERRAMENTO AVISO/LINKAVISO Nº ALT20-03-2019-53: 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – 
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS)

31 DE JANEIRO DE 2020  
(PRORROGADO)

AVISO Nº 05/SI/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020: SI I&DT – 
PROJETOS DEMONSTRADORES 
INDIVIDUAIS – SELOS DE 
EXCELÊNCIA (FASE 2 DO SME 
INSTRUMENT)

31 DE JANEIRO DE 2020

CCIMAA_AVISO Nº 
ALT20‐30‐2019‐40

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020:  
CULTURA PARA TODOS

31 DE JANEIRO DE 2020  
(PRORROGADO)

AVISO # 1. PATRIMÓNIO CUL-
TURAL COSTEIRO

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS AVISO 1 – 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 
ATRAVÉS DA SALVAGUARDA E 
REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO 
CULTURAL COSTEIRO

5 DE FEVEREIRO DE 2020  
(17:30)

AVISO Nº ALT20-03-2019-53

AVISO N.º 17/SI/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: SISTEMA  
DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO (SI I&DT)

31 DE JANEIRO DE 2020 
(19H)

EEA GRANTS #1

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS: AVISO #1 
– SISTEMA DE REEMBOLSO 
DE DEPÓSITO PARA GARRAFAS 
DE BEBIDAS  

31 DE JANEIRO DE 2020 0:00 
(PRORROGADO)

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

ENCERRAMENTOPOSEUR: INVESTIMENTOS COM 
VISTA À VALORIZAÇÃO DE 
BIORRESÍDUOS EM PORTUGAL 

14 DE FEVEREIRO DE 2020  
(18H) (PRORROGADO)

EEA GRANTS #1

AVISO N.º POSEUR-11-2019-29

AVISO/LINK

MAPEAMENTO FREGUESIAS

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/SI-47-2019-06.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-40.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-40.zip
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2019-53.zip
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20190715_AAC_17_SI_2019_AAC_17_SI_2019_CoProm.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/concursos/aviso1-sistema-de-reembolso-de-deposito-para-garrafas-de-bebidas-e-latas/
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-41.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-41.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-43.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-43.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-44.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-44.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-42.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-42.zip
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro-aviso1/
https://poseur.portugal2020.pt/media/42189/aviso-poseur-11-2019-29_v14_03_12_2019.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41915/anexo-v-quadro-do-mapeamento_biorresiduos.xlsx
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AVISO Nº04/SAMA2020/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: SATDAP- 
OPERAÇÕES DE CAPACITAÇÃO  
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 21 DE FEVEREIRO DE 2020 

(18 H)

ALT20-59-2019-24

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: CONTRATAÇÃO  
DE RECURSOS HUMANOS 
ALTAMENTE QUALIFICADOS – 
INSTITUIÇÕES DE INTERFACE/
INFRAESTRUTURAS  
TECNOLÓGICAS (PI 8.5-FSE)

28 DE FEVEREIRO DE 2020
(PRORROGADO)

SMALL GRANTS SCHEME #1

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS SMALL GRANTS 
SCHEME #1 – APOIO ÀS INICIATIVAS 
QUE PROMOVAM O CRESCIMENTO 
DE STARTUPS

29 DE MAIO DE 2020

AVISO DE ABERTURA

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS: AVISO #2  
– PROJETOS DE PROGRAMAÇÃO 
ARTÍSTICA MULTIDISCIPLINAR  
– CONNECTING DOTS 5 DE MARÇO DE 2020 

 (17:00 GMT)

EACEA

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA ERASMUS+ AÇÃO-
CHAVE 3: CONVITE EACEA 33/2019 – 
APOIO À REFORMA DAS POLÍTICAS 
CENTROS DE EXCELÊNCIA 
PROFISSIONAL

20 DE FEVEREIRO DE 2020 
(17H00 CET)

CONVITE EACEA33/2019

EEA GRANTS #2

AVISO 2019-01 – STARTUP 
VOUCHER – PROJETOS  

EMPREENDEDORES

ENCERRAMENTO AVISO/LINKSTARTUP VOUCHER

2ª FASE: 26 DE MARÇO  
DE 2020 (18H)

3ª FASE: 26 DE JULHO  
DE 2020 (18H)

4ª FASE: 26 DE NOVEMBRO  
DE 2020 (18H)

REGULAMENTO STARTUP 
VOUCHER

GUIA DE APOIO À APRESEN-
TAÇÃO DE CANDIDATURAS

REGULAMENTO PROGRAMA 
M&I INTERIOR+

ENCERRAMENTO AVISO/LINKTURISMO DE PORTUGAL: 
PROGRAMA DE APOIO M&I 
INTERIOR+ 26 DE JUNHO DE 2020

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_04-SAMA-2020-2019
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-59-2019-24.zip
https://tinyurl.com/y2ap2j9z
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2087/avisodeabertura_connectingdots_programacultura_call2.pdf
https://tinyurl.com/y43uhcsn
http://Convite EACEA33/2019
https://tinyurl.com/y3rterhg
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/StartUP-Voucher-2019-2022_Aviso_Empreendedores.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/StartUP-Voucher-2019-2022_Aviso_Empreendedores.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/StartUP-Voucher-2019-2022_Aviso_Empreendedores.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/Regulamento-StartUP-Voucher-(PT)-pdf.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/Regulamento-StartUP-Voucher-(PT)-pdf.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/Guia-de-apoio-para-apresentacao-de-candidatura-ao-StartUP-Voucher-2019-2022.pdf.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/Guia-de-apoio-para-apresentacao-de-candidatura-ao-StartUP-Voucher-2019-2022.pdf.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/regulamento-programa-meetings-incentives-interior-mais.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/regulamento-programa-meetings-incentives-interior-mais.pdf
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AVISO POCH-70-2019-13

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOCH: AVISO POCH-70-2019-
13: CURSOS DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE ADULTOS 30 DE OUTUBRO DE 2020

PROGRAMA CUIDA-TE +

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA “CUIDA-TE +”

NÃO DEFINIDO

31 DE MARÇO DE 2022

PROJETOS NA ÁREA DA 
SUSTENTABILIDADE

ENCERRAMENTO AVISO/LINKGULBENKIAN: PROJETOS  
NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE

REGULAMENTO

AVISO N.º 16/SI/2018
(INOVAÇÃO PRODUTIVA)

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: REGISTO  
DE PEDIDO DE AUXÍLIO -
SI EMPREENDEDORISMO 
QUALIFICADO E CRIATIVO  
E SI INOVAÇÃO PRODUTIVA

NÃO DEFINIDO

LINHA DE CRÉDITO

ENCERRAMENTO AVISO/LINKLINHA DE CRÉDITO PARA  
A DESCARBONIZAÇÃO  
E ECONOMIA CIRCULAR NÃO DEFINIDO

PORTARIA Nº 259-A/2017

ENCERRAMENTO AVISO/LINKLINHA CRÉD. GARANTIDA  
PARA ARMAZ.DE BATATA

NÃO DEFINIDO

31 DE DEZEMBRO DE 2020 AVISO N.º POISE-39-2018-08

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOISE: 3.34 –  
TÍTULOS DE IMPACTO SOCIAL 

AVISO Nº 17/SI/2015

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: SI 
PROTEÇÃO DE DIREITOS DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - 
PROJETOS INDIVIDUAIS

31 DE DEZEMBRO DE 2020

PORTARIA N.º 655/2008

AVISO Nº 17/SI/2018
(EMPREENDEDORISMO 

QUALIFICADO E CRIATIVO)

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=ae859374-0ce4-4d95-a902-cab2dd85cf28
https://programas.juventude.gov.pt/cuidate
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8c2ebcc2-cb90-4283-82d9-da3abdce0247
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2018/01/21175255/PGSUSTENTABILIDADE_Regulamento18.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8c2ebcc2-cb90-4283-82d9-da3abdce0247
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8c2ebcc2-cb90-4283-82d9-da3abdce0247
https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-para-a-descarbonizacao-e-economia-circular/
https://dre.pt/application/file/a/108038259
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9c325f1e-22e8-469d-ad29-7de5bbafde1e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d1fbbc23-7754-4896-9fb1-2496eb7f43e4
https://dre.pt/application/conteudo/454565
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a3b1dfa6-ecbf-4115-bd22-65e457c57157
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a3b1dfa6-ecbf-4115-bd22-65e457c57157
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HTTPS://IFRRU.IHRU.PT/

ENCERRAMENTO AVISO/LINKIFRRU 2020: INSTRUMENTO 
FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO 
E REVITALIZAÇÃO URBANAS NÃO DEFINIDO

LINHA CAPITALIZAR

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPME INVESTIMENTOS: PROGRAMA 
CAPITALIZAR – LINHA DE CRÉDITO 
PARA MICRO E PEQUENAS NÃO DEFINIDO

HTTPS://CASAEFICI-
ENTE2020.PT/

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA CASA EFICIENTE 2020

NÃO DEFINIDO

PORTARIA Nº196/2018

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

NÃO DEFINIDO

LINHA ADN STARTUP

ENCERRAMENTO AVISO/LINKLINHA DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DE  
NEGÓCIO 2018: ADN START UP NÃO DEFINIDO

WWW.200M.PT/

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPME INVESTIMENTOS:  
FUNDO DE  
CO-INVESTIMENTO 200M NÃO DEFINIDO

PORTARIA Nº300-A/2018,  
DE 22 DE NOVEMBRO

ENCERRAMENTO AVISO/LINKLINHAS DE CRÉDITO GARANTIDAS, 
DESTINADAS A APOIAR AS 
NECESSIDADES DE TESOURARIA  
DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS  
E ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES

NÃO DEFINIDO

HTTPS://GOO.GL/MP9MYI

ENCERRAMENTO AVISO/LINKTURISMO DE PORTUGAL:  
LINHA DE CRÉDITO COM  
GARANTIA MÚTUA – CAPITALIZAR 
TURISMO 2018/2019 NÃO DEFINIDO

HTTPS://GOO.GL/J2AJXD

https://ifrru.ihru.pt/web/guest/candidaturas
https://www.pmeinvestimentos.pt/linhas-de-credito/linha-capitalizar-2018/
https://casaeficiente2020.pt/
https://casaeficiente2020.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/115645079
http://www.spgm.pt/pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=257
http://www.200m.pt/
https://dre.pt/application/file/a/117066213
https://dre.pt/application/file/a/117066213
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5. LEGISLAÇÃO

DECRETO-LEI N.º 165/2019 - ESTABELECE UM MECANISMO DE AUTOLIQUIDAÇÃO  
DO IVA RELATIVAMENTE A CERTAS TRANSMISSÕES DE BENS DE PRODUÇÃO SILVÍCOLA

O Decreto-Lei n.º 165/2019, de 30 de outubro, procede à alteração ao Código do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, ao abrigo da autorização 
legislativa prevista nos n.os 3 e 4 do artigo 272.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, consagrando uma 
derrogação à regra geral de incidência subjetiva do IVA relativamente a certas transmissões de bens de produção 
silvícola (matas, florestas ou selvas).

O que vai mudar?

Este decreto-lei prevê um mecanismo de autoliquidação do IVA no caso das entregas de cortiça, madeira, 
pinhas e pinhões com casca. Transfere-se a responsabilidade pelo pagamento do IVA para empresas facilmente 
identificáveis, ou seja, o IVA passa a ser devido e entregue ao Estado pelos sujeitos passivos adquirentes.

Que vantagens traz?

Este decreto-lei pretende combater as práticas de evasão e fraude fiscais e ainda facilitar a cobrança do IVA nas 
transmissões de cortiça, madeira, pinhas e pinhões com casca, dispensando da obrigação de pagamento deste 
imposto os proprietários ou produtores silvícolas com reduzida estrutura.

Quando entra em vigor?

Este decreto-lei entra em vigor a 1 de janeiro de 2020.

DECRETO-LEI N.º 170/2019 – CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS

O Decreto-Lei n.º 170/2019, de 4 de dezembro, procede à alteração do Código dos Contratos Públicos e à alteração 
do regime jurídico que disciplina a intervenção do Estado em matéria de parcerias público-privadas (décima 
primeira alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, e segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio).

O que vai mudar?

Passa a competir ao Conselho de Ministros tomar as decisões relativas às parcerias (por exemplo, o início do 
processo de criação da parceria), através de resolução do Conselho de Ministros.
Passa a determinar-se que a modificação do contrato dependerá sempre de resolução do Conselho de Ministros.

Que vantagens traz?

Com este decreto-lei, as decisões passam a ser tomadas ao mais alto nível, pelo Conselho de Ministros, embora 
continue a ser respeitado o trabalho técnico realizado pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos.
O regime jurídico que disciplina a intervenção do Estado em matéria de parcerias público-privadas é adaptado à 
realidade social atual.

Quando entra em vigor?

Este decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

https://dre.pt/application/conteudo/125815920
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/605547/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117537583/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/126870686
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PORTARIA N.º 400/2019 – ALTERAÇÃO A DIVERSAS PORTARIAS COM VISTA A PROMOVER  
A EXECUÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL MAR 2020 PARA PORTUGAL CONTINENTAL

A Portaria n.º 400/2019, de 2 de dezembro, altera os seguintes Regulamentos:

 Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos a Bordo no Domínio da Eficiência Energética, Segurança 
e Seletividade. O artigo 15.º e o Anexo II passam a ter nova redação.

 Regulamento do Regime de Apoio à Inovação e à Transferência de Conhecimentos entre Cientistas e 
Pescadores. Os artigos 7.º e 16.º passam a ter nova redação.

 Regulamento do Regime de Apoio à Proteção e Restauração da Biodiversidade e dos Ecossistemas Marinhos. 
Os artigos 7.º, 14.º e 16.º passam a ter nova redação.

 Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e 
Abrigos. O artigo 16.º passa a ter nova redação.

 Regulamento do Regime de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura, nos Domínios da Inovação, 
do Aconselhamento e dos Investimentos Produtivos. Os artigos 4.º, 8.º e 16.º passam a ter nova redação.

 Regulamento do Regime de Apoio ao Aumento do Potencial dos Sítios Aquícolas. O artigo 16.º passa a ter nova 
redação.

 Regulamento do Regime de Apoio à Promoção da Saúde e do Bem -Estar Animal. Os artigos 5.º, 6.º e 15.º 
passam a ter nova redação.

 Regulamento do Regime de Apoio ao Controlo e Inspeção no quadro da Política Comum das Pescas. Os artigos 
5.º, 8.º e 15.º passam a ter nova redação.

 Regulamento do Regime de Apoio à Recolha de Dados no quadro da Política Comum das Pescas. O artigo 8.º 
passa a ter nova redação.

 Regulamento do Regime de Apoio à Execução das Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária. 
O artigo 16.º. passa a ter nova redação.

 Regulamento do Regime de Apoio aos Planos de Produção e de Comercialização. O artigo 5.º passa a ter nova 
redação.

 Regulamento do Regime de Apoio à Execução da Política Marítima Integrada no Domínio da Vigilância 
Marítima Integrada. O artigo 16.º passa a ter nova redação.

 Regulamento do Regime de Apoio à Execução da Política Marítima Integrada no Domínio da Melhoria do 
Conhecimento do Estado do Meio Marinho. O artigo 15.º passa a ter nova redação.
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

https://dre.pt/application/conteudo/126774995
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6. EVENTOS

FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019

Irá decorrer, nos próximos dias 13 e 14 de dezembro, a 22.ª Feria do Empreendedor, na 
Casa da Arquitetura de Matosinhos. Esta edição terá como mote a “Sustentabilidade”, 
tendo vários eventos e atividades paralelas a decorrer, tendo em vista informar, desafiar 
e alavancar empreendedores e startups através do networking e da realização de 
masterclasses, workshops e pear groups, com vários empresários.  

Mais informação disponível em: feira-do-empreendedor

2.ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BEST – BUSINESS EDUCATION FOR SMART TOURISM

O Turismo de Portugal, em parceria com a Confederação do Turismo de Portugal 
(CTP) e as associações do setor, lança a 2.ª Edição do BEST – Business Education 
for Smart Tourism, um programa nacional de capacitação de empresários, 
empreendedores e gestores de Turismo, que integra um conjunto de ações de 
formação e de qualificação em temáticas como o digital, o marketing, os modelos 
de financiamento, a gestão financeira e operacional e os recursos humanos.

O Programa BEST tem como objetivo promover o desenvolvimento das 
competências estratégicas e de gestão competitiva das empresas turísticas e 
incentivar a sua preparação relativamente aos atuais desafios e tendências do 
mercado global.

A entrada é livre, sujeita a inscrição prévia.

As sessões ocorrem entre dezembro de 2019 e junho de 2020,  
em vários pontos do país. 
 
O calendário encontra-se disponível em: BEST

DESTACAM-SE AINDA:

DATA MAIS INFORMAÇÕES

SEMANA VERDE  
INTERNACIONAL DE BERLIM 17 e 26 de janeiro de 2020 www.gruenewoche.de

CITIES FORUM 2020 30 e 31 de janeiro de 2020 https://citiesforum2020.topi.com/

PORTUGAL SMART CITIES 6 e 8 de maio de 2020 https://portugalsmartcities.fil.pt/

http://www.anje.pt/feira-do-empreendedor/programa/
https://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
https://ctp.org.pt/
https://ctp.org.pt/
https://tinyurl.com/wymnqdy
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7. PREMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES

PROGRAMA GREEN KEY 2020

Encontra-se a decorrer até 31 de janeiro o período de candidaturas ao Programa Green Key 
2020, um galardão internacional que promove o Turismo Sustentável em Portugal através 
do reconhecimento de estabelecimentos turísticos, alojamento local, parques de campismo 
e restaurantes que implementam boas práticas ambientais e sociais, que valorizam a gestão 
ambiental nos seus estabelecimentos e que promovem a Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade. Para receber este reconhecimento os estabelecimentos participantes devem 
cumprir os critérios Green Key, relacionados com diversas áreas, desde a gestão de recursos à 
política de sustentabilidade e responsabilidade social.

Enquanto iniciativa da Foundation for Environmental Education (FEE), coordenada em Portugal pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE) com o apoio de diversas entidades nacionais públicas e privadas, o programa 
Green Key pretende: 

• Consciencializar para a adoção de práticas e comportamentos sustentáveis entre os decisores e participantes 
(empresas, autoridades, clientes, fornecedores e comunidades locais) através da educação ambiental para a 
sustentabilidade;

• Reduzir o impacte ambiental das atividades de comércio, serviços e restauração;

• Promover a redução e eficiência no consumo dos recursos naturais;

• Facilitar estratégias de marketing verde e reconhecer as iniciativas de gestão ambiental;

• Contribuir para a implementação de Agendas 21 Locais através da melhoria contínua das organizações.

As candidaturas ao Programa são efetuadas através da plataforma destinada ao efeito, sendo destinadas a 
Empreendimentos Turísticos, a unidades de Alojamento Local, Parques de Campismo, Centros de Conferência e 
Restaurantes, devendo cumprir os critérios e demais condições disponíveis nos Guias de apoio à implementação 
do programa referentes a cada tipologia de candidato, assim como percorrer as diversas fases de candidatura 
online. 

Mais informação disponível em: https://greenkey.abae.pt/

PRÉMIO JAN AMOS COMENIUS

Estão abertas até 6 de fevereiro de 2020 (17h, CET) as inscrições para o primeiro 
Prémio Jan Amos Comenius de ensino de alta qualidade sobre a União Europeia 
(UE). Este prémio visa destacar as maneiras criativas com as quais as escolas estão 
a promover o conhecimento e a consciencialização dos alunos sobre a UE, dando-
lhes reconhecimento e visibilidade.

O Prémio é dirigido às escolas secundárias da UE e será atribuído às escolas que 
demonstrem métodos de ensino inspiradores que envolvam os alunos numa 
aprendizagem ativa sobre a UE. 

Serão atribuídos 28 prémios de 8.000€ a uma escola por cada Estado-Membro da UE.

Mais informação disponível em: Regulamento Jan Amos Comenius Prize e https://
ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-
comenius-prize_en

http://fee.global/
https://abae.pt/
https://abae.pt/
https://greenkey.abae.pt/plataforma
https://greenkey.abae.pt/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Guia-Crit%C3%A9rios-Emp.-Turis.-19.20-revis%C3%A3o.pdf
https://greenkey.abae.pt/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Guia-Crit%C3%A9rios-AL-19.20-revis%C3%A3o.pdf
https://greenkey.abae.pt/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Guia-Crit%C3%A9rios-PC-19.20-revis%C3%A3o.pdf
https://greenkey.abae.pt/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Centros-de-Confer%C3%AAncia-2019-20.pdf
https://greenkey.abae.pt/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Guia-Crit%C3%A9rios-Restaurantes-19.20-revis%C3%A3o.pdf
https://greenkey.abae.pt/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/Green-Key_fases_candidatura_plataforma.pdf
https://greenkey.abae.pt/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/Green-Key_fases_candidatura_plataforma.pdf
https://greenkey.abae.pt/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/eac-30-2019-rulesofcontest191119.pdf
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
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INNOVATION AWARDS ROULLIER 2020

Os Innovation Awards Roullier 2020 pretendem, à escala internacional, atribuir duas 
bolsas de investigação no valor de 75.000€ cada, a projetos de investigação nas áreas de 
especialidade de nutrição vegetal e nutrição animal. 

Podem candidatar-se projetos que já tenham iniciado ou que estejam em fase de 
desenvolvimento/ideação. O concurso é aberto a qualquer investigador ou grupo de 
investigadores associados a laboratórios públicos ou privados que pretendam desenvolver 
uma investigação relacionada com as seguintes temáticas:

• Nutrição vegetal: fertilidade dos solos, nutrição e saúde das plantas; práticas culturais 
inovadoras e agroecologia; estrutura do solo, gestão da água e alterações climáticas; 
Biodiversidade e funções do solo.

• Nutrição animal: nutrição mineral e disponibilidade de nutrientes (Cálcio, Fósforo e Magnésio); saúde intestinal 
e imunidade; Bem-estar animal.

Os projetos vencedores poderão ainda contar com a parceria do Centre Mondial de l’Innovation Roullier (CMI), 
em Saint Malo, França, apresentando-se esta oportunidade como um primeiro passo para o estabelecimento de 
uma colaboração de longo prazo com o CMI.

As candidaturas devem ser submetidas até 29 de fevereiro de 2020.

Mais informação disponível em: www.innovation-awards-roullier.com/ 

PRÉMIO NEWBIE: NOVO EMPRESÁRIO AGRÍCOLA 2019

O prémio NEWBIE, promovido em parceria com a Direcção-Geral De Agricultura E 
Desenvolvimento Rural (DGADR), visa premiar novos modelos de negócio agrícolas, 
tendo como principal elemento diferenciador a inovação adotada na forma como os mais 
recentes agricultores vencem as barreiras que se deparam quando tentam, pela primeira 
vez, estabelecer-se no ramo.

Podem candidatar-se ao prémio qualquer pessoa que inicia um negócio agrícola ou que 
se envolve num negócio agrícola já existente, independentemente da idade, percurso 
profissional ou experiência adquirida na área.

As candidaturas podem ser submetidas em Newbie. 

Mais informação disponível em: www.newbie-academy.eu/

http://www.innovation-awards-roullier.com/
https://www.google.pt/search?sxsrf=ACYBGNSsZz34u_Daahhki3Gq02VEOxREFg%3A1575461014492&source=hp&ei=lqDnXZjIG5LhUM__rsAK&q=DGADR&oq=DGADR&gs_l=psy-ab.3..0l10.2548.2548..3296...1.0..0.82.82.1......0....2j1..gws-wiz.YJ5DUpmupjw&ved=0ahUKEwiY6_7Q-ZvmAhWSMBQKHc-_C6gQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.pt/search?sxsrf=ACYBGNSsZz34u_Daahhki3Gq02VEOxREFg%3A1575461014492&source=hp&ei=lqDnXZjIG5LhUM__rsAK&q=DGADR&oq=DGADR&gs_l=psy-ab.3..0l10.2548.2548..3296...1.0..0.82.82.1......0....2j1..gws-wiz.YJ5DUpmupjw&ved=0ahUKEwiY6_7Q-ZvmAhWSMBQKHc-_C6gQ4dUDCAY&uact=5
https://www.hutton.ac.uk/research/projects/newbie/new-entrant-business-award-2019
http://www.newbie-academy.eu/
http://www.innovation-awards-roullier.com/
http://bfk.ani.pt/pt/
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RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS AINDA EM CURSO:

ENCERRAMENTO LINK

BORN FROM  
KNOWLEDGE - RISE 15 de fevereiro de 2020 HTTP://BFK.ANI.PT/PT/

SELO INCODE.2030 - SELO INCODE2030

WE ART WATER FILM FESTIVAL

O “We Art Water Film Festival” é um festival internacional de curtas-metragens, organizado pela Fundação 
We Are Water que pretende reconhecer e premiar o talento de todas as pessoas que têm sensibilidade para o 
problema da água e do mundo e que as conseguem explanar em produções cinematográficas próprias.

O principal objetivo é consciencializar e divulgar o problema da água no mundo, através da criação de peças 
audiovisuais que abordem a temática “Crise climática”. 

As inscrições decorrem até dia 2 de abril de 2020.

Mais informação disponível em: https://filmfestival.wearewater.org/es/el-festival_302911 e no Regulamento

PRÉMIOS ECOTROPHELIA: 4ª EDIÇÃO

O ECOTROPHELIA Portugal é um prémio promovido pela PortugalFoods, que 
visa o desenvolvimento de um produto alimentar eco-inovador e sustentável, por 
equipas multidisciplinares de 2 a 6 estudantes do ensino superior, idealizando 
desde o conceito, formulação, produção, packaging até aos planos de marketing, 
negócio e vendas, sem descurar as vertentes nutricional e sensorial. 

Para dar a conhecer o prémio e ter um primeiro contacto com os jovens 
empreendedores, durante os próximos meses, a PortugalFoods vai percorrer 
diversas instituições de ensino superior do país, nomeadamente:

• 12 de dezembro – Instituto Politécnico de Beja e Universidade do Algarve 
• 13 de dezembro – Escola Superior Agrária de Coimbra 
• 17 de dezembro – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
As candidaturas decorrem até ao dia 13 de abril de 2020. 

A final nacional do Prémio ECOTROPHELIA Portugal terá lugar a 26 de Maio de 2020 na Casa do Vinho Verde, no 
Porto.

Mais informação disponível em: Regulamento 2020 e  https://ecotropheliaportugal.com/

http://bfk.ani.pt/pt/
https://www.incode2030.gov.pt/selo-incode2030
https://www.wearewater.org/en
https://www.wearewater.org/en
https://filmfestival.wearewater.org/es/el-festival_302911
https://filmfestival.wearewater.org/reglas-wawff-5_342850.pdf
https://www.portugalfoods.org/
https://www.portugalfoods.org/
https://tinyurl.com/u9qf3q9
https://ecotropheliaportugal.com/
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8. NOTÍCIAS

LIFE+: CALENDÁRIO PROVISÓRIO 2020

O Programa LIFE é um instrumento financeiro comunitário que tem como objetivo 
específico contribuir para a execução, a atualização e o desenvolvimento das Políticas e 
Estratégias Europeias na área do Ambiente, através do cofinanciamento de projetos com 
valor acrescentado europeu.

Foi publicado o calendário provisório de 2020 para o Programa LIFE+:

SUB-PROGRAMA AMBIENTE  
(PROCESSO DE CANDIDATURA EM DUAS ETAPAS)

Abertura do prazo para as candidaturas dos  
projetos tradicionais Abril de 2020

Envio das “concept note” Junho de 2020

Pré-seleção das “concept note” convidadas a enviar  
propostas completas Outubro de 2020

Envio das propostas completas Fevereiro de 2021

Divulgação dos resultados Junho de 2021

Início dos projetos Setembro de 2021

SUB-PROGRAMA AÇÃO CLIMÁTICA  
(PROCESSO DE CANDIDATURA ÚNICO)

Abertura do prazo para as candidaturas dos  
projetos tradicionais Abril de 2020

Apresentação das propostas completas Setembro de 2020

Divulgação dos resultados Fevereiro de 2021

Início dos projetos Junho de 2021

https://life.apambiente.pt/sites/default/files/documentos/Reg LIFE 2014-2020 PT.pdf
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APP EEA GRANTS PT

A Unidade Nacional de Gestão dos EEA Grants lançou a App EEA Grants PT que permite 
ter acesso a todas as notícias, concursos e informações sobre os EEA Grants de forma 
mais acessível, permitindo ao utilizador receber, por exemplo, notificações sobre a 
abertura de concursos e os eventos de matchmaking. Além disso, permite a procura 
de potenciais parceiros, promovendo as relações bilaterais e futuras parcerias entre 
entidades portuguesas e da Islândia, Liechtenstein e da Noruega. O download da APP 
pode ser feito em app 

Mais informação disponível em: www.eeagrants.gov.pt/

https://tinyurl.com/up27nn8
http://www.eeagrants.gov.pt/
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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

As imagens foram gentilmente cedidas por:
CM Coruche, CM Ponte de Sor, CM Portel, APCOR, Amorim.
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