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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas coletivas públicas com atividades no 
domínio da conservação ou melhoramento 
genético, a título individual ou em parceria 
entre si ou com pessoas singulares ou coletivas 

1. PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE JANEIRO DE 2020 (17H)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n.º 01/

Operação7.8.5./2019

OPERAÇÃO 7.8.5. RECURSOS GENÉTICOS – CONSERVAÇÃO  
E MELHORAMENTO DE RECURSOS GENÉTICOS FLORESTAIS (1.º ANÚNCIO)

As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem objetivar:

a) Promover a conservação ex situ e in situ dos recursos genéticos 
das espécies florestais ameaçadas e relevantes do ponto de vista 
social e económico;

b) Promover o melhoramento dos recursos genéticos referidos na alínea anterior;

c) Assegurar a informação e divulgação dos resultados das ações previstas nas alíneas anteriores.

A Tipologia de Ações e as Atividades a apoiar são as previstas no Programa Operacional da Administração 
Pública para a Conservação e Melhoramento dos Recursos Genéticos Florestais (PROGEN). São elegíveis as 
seguintes ações, que compreendem a tipologia e as atividades: 

a) Ações orientadas, que visam promover a identificação, a conservação ex situ e in situ, a caracterização, 
a recolha e a utilização dos recursos genéticos florestais, nomeadamente os inventários dos recursos 
genéticos, incluindo a conservação in situ ou ex situ e das bases de dados;

b) Ações concertadas, que visam promover o intercâmbio de informações entre organizações competentes 
dos Estados-Membros, com vista à conservação, caracterização, recolha e utilização dos recursos genéticos 
florestais; 

c) Ações de acompanhamento, que visam promover a informação, a divulgação e o aconselhamento com 
a participação de organizações não-governamentais e outras partes diretamente interessadas, incluindo a 
realização de cursos de formação e a preparação de relatórios técnicos.

Cada candidatura incide apenas sobre uma espécie. Cada beneficiário pode apresentar uma candidatura 
por espécie. A candidatura pode contemplar atividades de melhoramento, conservação ou ambas.

O apoio assume a forma de subvenção não reembolsável, no valor de 100% da despesa total elegível. O 
limite de apoio a conceder por candidatura e por espécie é de 100.000€, com exceção do pinheiro bravo, 
em que o limite é de 150.000€. 

A dotação orçamental a atribuir é de 510.000€.

Portaria n.º 232/2019,  
de 24 de julho

http://www.pdr-2020.pt/content/download/2353/35269/version/1/file/01_7.8.5_2019.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2353/35269/version/1/file/01_7.8.5_2019.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/progen_pdr_7_8_iniav_icnf_2018.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/progen_pdr_7_8_iniav_icnf_2018.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/123436959
https://dre.pt/application/conteudo/123436959
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OPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS  
– COMPONENTE MERCADOS LOCAIS (GAL LEADERSOR)

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE JANEIRO DE 2020 
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Aviso n.º 003/
LEADERSOR/10214/2019/

MERCADOSLOCAIS

BENEFICIÁRIOS: 

(a título individual ou em parceria): 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.

As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem prosseguir os seguintes objetivos (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; (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 intervenção 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;

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

d) Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais.

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.
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

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, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos 
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 50% do investimento material elegível e 
de 80% do investimento imaterial elegível. 

A dotação orçamental total é de 50.000€.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2178059
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2178059
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2178059
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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou pessoas coletivas que 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 da 
candidatura.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE JANEIRO DE 2020 
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Aviso n.º 004/
LEADERSOR/10214/2019/

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

As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem prosseguir 
os seguintes objetivos (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; (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 intervenção 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€ na componente “Cadeias 
Curtas”. As ações elegíveis são as seguintes:

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

b) Ações de sensibilizarão 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 corresponde ao território de intervenção do GAL LEADERSOR, podendo 
abranger concelhos limítrofes, exceto quando respeitam a pontos de venda coletivos que se traduzem em 
estruturas fixas, a saber: todas as freguesias dos concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, Gavião, Mora e 
Ponte de Sor.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
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, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos 
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 50% do investimento material elegível e 
de 80% do investimento imaterial elegível. 

A dotação orçamental total é de 16.677,71€.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2178052
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2178052
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BENEFICIÁRIOS: 

Municípios.

O presente aviso tem como objetivo específico apoiar o 
investimento em infraestruturas e equipamentos sociais na área 
da deficiência, da terceira idade e da infância, de modo a melhorar 
as respostas sociais existentes, com especial incidência no apoio à 
reconversão, remodelação, ampliação e adaptação infraestrutural 
da rede social e solidária, viabilizando a promoção de respostas de 
qualidade aos utentes dos serviços, a adoção de soluções capazes 
de assegurar a qualidade e modernização, bem como responder 
de forma eficiente a novas necessidades sociais territoriais.

São suscetíveis de apoio os projetos mapeados no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 
aprovado, enquadrados na tipologia “Investimento na área dos equipamentos sociais”. Os apoios às 
infraestruturas sociais estão condicionados ao Mapeamento dos Investimentos em Infraestruturas 
Sociais e na Rede de Cuidados Continuados Integrados - Região Alentejo, aprovado pela Comissão 
Europeia.
São elegíveis as operações e ações de construção, reconversão, ampliação, remodelação e adaptação 
dos espaços físicos e aquisição de equipamentos da rede de equipamentos sociais, bem como o 
apetrechamento e/ou substituição de equipamento móvel que cumpram os seguintes critérios:

a) Promovam a reconversão de equipamentos sociais com vista à adaptação face às necessidades 
territoriais no âmbito das respostas sociais;

b) Visem a remodelação e adaptação das infraestruturas para garantir o acesso a todos os cidadãos, 
independentemente das respetivas capacidades motoras;

c) Visem a modernização e o ajustamento das infraestruturas às necessidades presentes e futuras;

d) Promovam a requalificação de infraestruturas e da sua rede em função da alteração das realidades 
sociais verificadas e que se justifiquem;

e) Construção, ampliação, requalificação e apetrechamento da Unidades de Cuidados Continuados.

O prazo máximo de execução das operações é de 2 anos (24 meses).

A taxa máxima de cofinanciamento FEDER aplicável a cada operação a apoiar é de 85% das despesas 
elegíveis e assumem a forma de subvenção não reembolsável.

A dotação do Fundo FEDER a atribuir à totalidade das operações a selecionar no âmbito do presente AAC 
para Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo é de 651.465€.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE ABRIL DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO  
ALT20-42-2019-60

AVISO N.º ALT20-42-2019-60 – INVESTIMENTOS NA ÁREA DOS EQUIPAMENTOS 
SOCIAIS (CIMAA)

2. ALENTEJO2020 – Programa Operacional Regional  
    do Alentejo

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-60.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-60.zip
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BENEFICIÁRIOS: 

Comunidades Intermunicipais ou Áreas 
Metropolitanas, Municípios, Freguesias  
e Empresas Municipais.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE MARÇO DE 2020 
(23H59)

MAIS INFORMAÇÕES

Aviso n.º 20226/2019

AVISO N.º 20226/2019: PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA  
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 3.ª FASE – PARTE 2

O Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração 
Pública (AP) tem como objetivo promover a descarbonização 
e a melhoria do desempenho ambiental do Parque de Veículos 
do Estado, enquadrando-se (i) no Programa para a Mobilidade 
Sustentável na Administração Pública 2015-2020 — ECO.mob3 e (ii) 
nas medidas de descarbonização identificadas no Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) 2030.  
 
O Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na AP visa apoiar a aquisição, de forma faseada e 
por substituição de veículos com mais de 10 anos, de 1200 veículos elétricos (VE), em regime de 
aluguer, durante um período de 48 meses, bem como de postos de carregamento e de sistemas de 
georreferenciação e monitorização.

O programa iniciou-se em 2014 com a Fase Piloto, tendo posteriormente decorrido mais duas fases. 
A 3.ª Fase do Programa, iniciada com a publicação do Aviso n.º 12381/2019, de 18 de julho, contempla o 
financiamento a 50% da contratação de mais 600 VE, por substituição de veículos com mais de 10 anos, 
privilegiando os veículos de apoio logístico aos centros de saúde e respetivas extensões e a aquisição de 
postos de carregamento. Não tendo sido esgotada a dotação prevista para esta 3.ª fase, estende-se agora o 
apoio a Comunidades Intermunicipais ou Áreas Metropolitanas, Freguesias e Empresas Municipais.

Neste contexto, as operações passíveis de financiamento no âmbito do presente Aviso são:

a) A aquisição, em regime de locação operacional ou financeira, de VE ligeiros de passageiros ou comerciais 
(categorias N1 ou M1) por um período mínimo de 48 meses, apenas para veículos cujo valor total de 
aquisição não exceda os 62.500€ acrescidos de IVA à taxa legar em vigor;

b) A aquisição e instalação de postos de carregamento destinados aos VE a que se refere a alínea a).
Será dada preferência aos VE destinados aos serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos 
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), integrados no Serviço Nacional de Saúde, designadamente 
previstos na alínea e) e f) do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, diploma que concretiza 
a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio 
da saúde.

O apoio a conceder às candidaturas selecionadas para aquisição dos VE, é concedido através do 
financiamento de 50% do valor da renda mensal decorrente da celebração de contrato de locação 
operacional ou financeira para aquisição do VE, até um limite máximo de 250€ mensais e por um período 
de 48 meses, independentemente da duração do contrato de locação celebrado e com o limite de dois 
veículos por entidade.

3. FUNDO AMBIENTAL

https://www.fundoambiental.pt/legislacao/aviso-n-202262019-3-fase-do-programa-de-apoio-a-mobilidade-eletrica-na-administracao-publica-financiamento-da-aquisicao-de-600-veiculos-eletricos-parte-2-pdf.aspx
https://dre.pt/home/-/dre/118748850/details/maximized
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O apoio à aquisição e instalação dos postos de carregamento é concedido através do financiamento de 
50% do valor de aquisição e instalação de postos de carregamento a instalar nos locais determinados pelos 
beneficiários, até um limite máximo de 2.000€ no caso de postos de carregamento normal, e até ao limite 
de 4.000€, no caso de postos de carregamento semirrápido, até um máximo de 1 posto por veículo. 

Cada candidatura corresponde à aquisição de 1 VE, sendo aceite um máximo de duas, por entidade. 

A forma do apoio a conceder às candidaturas aprovadas tem a natureza de subvenções não reembolsáveis.

A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de 5.330.000 EUR (cinco milhões, trezentos e trinta mil euros).
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As candidaturas a apoiar devem objetivar o reforço da competitividade das empresas integradas no setor 
da transformação dos produtos de pesca e da aquicultura, nomeadamente promovendo a eficiência 
energética, fomentando a inovação e potenciando a valorização dos produtos e a melhoria dos processos 
produtivos.

São apoiadas as seguintes tipologias de atividade:

a) Contribuir para a poupança de energia ou a redução do impacto no ambiente, incluindo o tratamento 
dos resíduos;

b) Melhorar a segurança, a higiene, a saúde e as condições de trabalho;

c) Apoiar a transformação de capturas de peixe comercial que não possa ser destinado ao consumo 
humano;

d) A transformação de subprodutos resultantes das principais atividades de transformação;

e) A transformação de produtos de aquicultura biológica em aplicação dos artigos 6.º e 7.º do Regulamento 
(CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de junho;

f) Dar origem a produtos novos ou melhorados, a processos novos ou melhorados ou a sistemas de gestão 
e organização novos ou melhorados.

Os apoios revestem a forma de subvenção não reembolsável e as despesas realizadas são 
comparticipadas 
em 50%. O apoio público é limitado a 1.333.333,33€ por operação, o que corresponde a 1.000.000€ de 
FEAMP por operação. 

A dotação orçamental global é de 3.000.000€.

BENEFICIÁRIOS: 

PME cuja atividade se enquadre num dos seguintes 
códigos de atividade económica: 10201 Preparação 
de produtos da pesca e da aquicultura; 10202 
Congelação de produtos da pesca e da aquicultura; 
10203 Conservação de produtos da pesca e da 
aquicultura em azeite e outros óleos vegetais e 
outros molhos; 10204 Salga, secagem e outras 
atividades de transformação de produtos da pesca  
e da aquicultura; 10411 Produção de óleos e gorduras 
animais brutos*; 10414 Refinação de azeite, óleos 
e gorduras*; 109 Fabricação de alimentos para 
animais*; 10850 Fabricação de refeições e pratos  
pré-cozinhados*. (*Relativa a produtos da pesca  
e aquicultura)

AVISO N.º 39/2019: APOIO AO DOMÍNIO DA TRANSFORMAÇÃO  
DOS PRODUTOS DA PESCA E AQUICULTURA

DATA DE  
ENCERRAMENTO

27 DE FEVEREIRO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES

Aviso 39/2019

4. MAR 2020 – PROGRAMA OPERACIONAL MAR 2020

Portaria n.º 64/2016,  
de 31 de março,  

alterada pela  
Portaria n.º 123/2018,  

de 4 de maio

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32007R0834
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8236aeb9-b18c-4c5f-8d2c-61a2e99a41f7
https://dre.pt/application/conteudo/73958563
https://dre.pt/application/conteudo/73958563
https://dre.pt/application/conteudo/115221291
https://dre.pt/application/conteudo/115221291
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O presente convite baseia-se no Regulamento n.º 390/2014, de 14 de abril que estabelece o Programa 
“Europa para os Cidadãos” para o período 2014-20120 e Programa de trabalho anual para 2020. 

O Programa “Europa para os Cidadãos”, gerido pela Comissão Europeia, tem como objetivos gerais 
contribuir para a compreensão pelos cidadãos da UE, da sua história e diversidade e promover a cidadania 
europeia e melhorar as condições para a participação cívica e democrática ao nível da UE.

O presente convite abrange as seguintes vertentes e medidas do programa “Europa para os Cidadãos”:

Vertente 1: Memória europeia. Aumentar a sensibilização para a memória, a história e os valores comuns 
e o objetivo da União Europeia: 

 Projetos Memória Europeia (European Remembrance): prevê apoiar projetos que reflitam sobre as 
causas e consequências de regimes totalitários e autoritários da História contemporânea da Europa, assim 
como outros acontecimentos importantes da história recente, em particular, ações que encorajem a 
tolerância, o diálogo intercultural e a reconciliação como pilares para a construção do futuro da Europa. 
Quem se pode candidatar? Entidades públicas (locais e regionais) e organizações não-governamentais. Um 
projeto tem de envolver entidades de, pelo menos, um país-membro da UE. É dada preferência a projetos 
transnacionais.

BENEFICIÁRIOS: 

Entidades públicas e organizações sem fins 
lucrativos com personalidade jurídica. As pessoas 
singulares não são elegíveis ao abrigo deste 
programa. Os candidatos devem estar estabelecidos: 
(i) nos Estados-Membros da União Europeia: 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, 
Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, 
Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Reino 
Unido e Suécia; (ii) na Albânia, Bósnia-Herzegovina, 
antiga República Jugoslava da Macedónia, 
Montenegro, Sérvia e Kosovo.
Nota: Pelo menos um Estado-Membro da UE deve 
estar envolvido nos projetos no domínio da Memória 
e da Geminação de cidades e pelo menos dois 
Estados-Membros devem estar envolvidos nos 
projetos no domínio das Redes de cidades e da 
Sociedade civil.

EUROPA PARA OS CIDADÃOS – SUBVENÇÕES DE AÇÕES PARA 2020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

EACEA/52/2019

MAIS INFORMAÇÕES

Guia do Programa  
Europa para  

Cidadãos 2020

5. PROGRAMAS EUROPEUS 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0390&from=EN
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/celex_c2019_420_09_pt_txt.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf
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Vertente 2: Compromisso democrático e participação cívica. Encorajar a participação democrática  
e cívica dos cidadãos a nível da União: 

 Geminação de cidades (Town Twinning): prevê mobilizar os cidadãos a nível local e a nível da União para 
o debate sobre questões concretas da agenda política europeia. A geminação deve ser entendida em lato 
sensu, cobrindo os municípios que assinaram ou se comprometeram a assinar acordos de geminação, bem 
como os municípios com outras formas de parceria que promovam a sua cooperação e laços culturais. Os 
projetos no domínio geminação de cidades devem organizar atividades no âmbito do projeto num prazo 
de 21 dias (duração máxima do projeto).
Quem se pode candidatar? Câmaras municipais, comités geminados ou outras organizações não lucrativas 
que representem autoridades locais. Um projeto tem de envolver entidades de, pelo menos, 2 países 
elegíveis, sendo um deles um membro da UE. 

 Redes de cidades (Networks of Towns): apoio a redes de cidades para debate de temas de interesse em 
projetos de longo prazo, numa cooperação ainda mais sustentável. 
Quem se pode candidatar? Câmaras municipais, comités geminados ou redes, outras organizações não 
lucrativas que representem autoridades locais, associações de autoridades locais e outras autoridades 
locais/regionais. Um projeto tem de envolver entidades de, pelo menos, 4 países elegíveis, sendo dois deles 
membros da UE.

 Projetos no domínio da sociedade civil (Civil Society Projects): apoio a projetos que juntem cidadãos 
em atividades diretamente ligadas a políticas europeias, por exemplo, promoção de compromissos cívicos, 
voluntariado.
Quem se pode candidatar? Organizações não lucrativas, incluindo organizações da sociedade civil, 
instituições de investigação, culturais ou educacionais, assim como entidades públicas locais e regionais. 
Um projeto tem de envolver entidades de, pelo menos, 3 países elegíveis, sendo dois deles membros da UE.

O montante total disponível para o presente convite à apresentação de propostas é estimado em 17,9 
milhões de euros e os prazos para apresentação de candidaturas terminam às 17h (hora de Bruxelas):

MEDIDA DOTAÇÃO PRAZO SUBMISSÃO PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 
DOS PROJETOS

Projetos Memória 
Europeia

4,1 milhões  
de euros 4 de fevereiro de 2020 1 de setembro de 2020  

e 28 de fevereiro de 2021

Geminação  
de cidades

4,8 milhões  
de euros

4 de fevereiro de 2020 

1 de setembro de 2020

1 de julho de 2020 e 31  
de março de 2021

1 de fevereiro de 2021 e 31  
de outubro de 2021

Redes de cidades 5,1 milhões  
de euros

3 de março de 2020

1 de setembro de 2020

 
1 de setembro de 2020  

e 28 de fevereiro de 2021

1 de março de 2021 e 31  
de agosto de 2021

Projetos no domínio 
da sociedade civil

3,9 milhões  
de euros 1 de setembro de 2020 1 de março de 2021 e 31  

de agosto de 2021
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30 DE JANEIRO DE 2020 
(PRORROGADO)

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  

AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

Organizadas por data de encerramento

31 DE JANEIRO DE 2020 
(PRORROGADO) AVISO MAR2020-38/2019

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

31 DE JANEIRO DE 2020 
(PRORROGADO) AVISO Nº ALT20-03-2019-53

ENCERRAMENTO AVISO/LINKAVISO Nº ALT20-03-2019-53: 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – 
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS)

31 DE JANEIRO DE 2020 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 
(19H)

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 
0:00 (PRORROGADO)

EEA GRANTS #1

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

31 DE JANEIRO DE 2020 
(PRORROGADO)

CIMAA_AVISO Nº 
ALT20‐30‐2019‐40

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020:  
CULTURA PARA TODOS

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

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-66-2019-55.zip
https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2019/12/Aviso_38v2.pdf.pdf
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2019-53.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/SI-47-2019-06.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/ALT20-30-2019-40.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-40.zip
http://CIMAC_AVISO Nº ALT20‐30‐2019‐41
http://CIMAC_AVISO Nº ALT20‐30‐2019‐41
http://CIMAC_AVISO Nº ALT20‐30‐2019‐41
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
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ANÚNCIO N.º 004/
ALENTEJOCEN-
TRAL/10212/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

31 DE JANEIRO  
DE 2020 (17:00:59) 
(PRORROGADO)

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

ANÚNCIO N.º 004/
GAL ALENTEJOCEN-

TRAL/10214/2019/CADEIAS-
CURTAS

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

31 DE JANEIRO  
DE 2020 (17:00:59)  
(PRORROGADO)

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

ADITAMENTO  
AO ANÚNCIO

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

ANÚNCIO N.º 004/
GAL ALENTEJOCEN-

TRAL/10214/2019/MERCA-
DOSLOCAIS

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

31 DE JANEIRO  
DE 2020 (17:00:59)  
(PRORROGADO)

ADITAMENTO  
AO ANÚNCIO

OPERAÇÃO 10.2.1.6. RENOVAÇÃO  
DE ALDEIAS (GAL ALENTEJO 
CENTRAL/MONTE) ANÚNCIO N.º 004/ALENTE-

JOCENTRAL/10216/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

31 DE JANEIRO  
DE 2020 (17:00:59)  
(PRORROGADO)

ADITAMENTO  
AO ANÚNCIO

ADITAMENTO  
AO ANÚNCIO

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

AVISO N.º 002/
GALTD2020/10214/2016/

CADEIASCURTAS

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

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

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

AVISO N.º003/
GALTD2020/10214/2019/MER-

CADOSLOCAIS

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

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

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.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160043
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
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160627
https://www.monte-ace.pt/site/dlbc/Aviso-10214-Cadeias-Curtas_Prorrogacao.pdf
https://www.monte-ace.pt/site/dlbc/Aviso-10214-Cadeias-Curtas_Prorrogacao.pdf
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
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160042
https://www.monte-ace.pt/site/dlbc/AVISO-10214-Mercados-Locais_Prorrogacao.pdf
https://www.monte-ace.pt/site/dlbc/AVISO-10214-Mercados-Locais_Prorrogacao.pdf
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160037
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2160037
https://www.monte-ace.pt/site/dlbc/AVISO-10216-Renovacao-de-Aldeias_Prorrogacao.pdf
https://www.monte-ace.pt/site/dlbc/AVISO-10216-Renovacao-de-Aldeias_Prorrogacao.pdf
https://www.monte-ace.pt/site/dlbc/AVISO-10212_Prorrogacao.pdf
https://www.monte-ace.pt/site/dlbc/AVISO-10212_Prorrogacao.pdf
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://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
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14 DE FEVEREIRO  
DE 2020 (18H) 

(PRORROGADO)

AVISO N.º POSEUR-11-2019-29

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

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

ENCERRAMENTO AVISO/LINKOPERAÇÃO 10.2.1.2. 
PEQUENOS INVESTIMENTOS 
NA TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS (GAL LEADERSOR)

ANÚNCIO N.º 003/
LEADERSOR/10212/2019

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

ENCERRAMENTO AVISO/LINKOPERAÇÃO 10.2.1.3. 
DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 
NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA  
(GAL LEADERSOR)

ANÚNCIO N.º 003/
LEADERSOR/10213/2019

MAPEAMENTO FREGUESIAS

20 DE FEVEREIRO  
DE 2020 (17H00 CET)

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

EACEA

CONVITE EACEA33/2019

21 DE FEVEREIRO  
DE 2020 (18 H)

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

AVISO Nº04/SAMA2020/2019

25 DE FEVEREIRO  
DE 2020 

(17H HORA  
DE BRUXELAS)

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA 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

EACEA/34/2019

27 DE FEVEREIRO  
DE 2020 

 (PRORROGADO)

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

AVISO POISE-38-2019-24 

EQUIPAS LOCAIS DE 
INTERVENÇÃO

https://poseur.portugal2020.pt/media/42189/aviso-poseur-11-2019-29_v14_03_12_2019.pdf
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2166862
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2166862
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://poseur.portugal2020.pt/media/41915/anexo-v-quadro-do-mapeamento_biorresiduos.xlsx
https://tinyurl.com/y43uhcsn
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:349:FULL&from=EN
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_04-SAMA-2020-2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/358/03&from=EN
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/97317/AAC_TO+3.24+SNIPI+-+POISE-38-2019-24+retificado2.pdf/e62d90e7-9502-4c9d-9354-c736c7727eb8
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
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APOIO AS INICIATIVAS  
PARA A EDUCAÇÃO LITERA-

CIA DO OCEANO - SGS #3

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS AVISO #3 – APOIO  
ÀS INICIATIVAS PARA A EDUCAÇÃO 
– LITERACIA DO OCEANO 28 DE FEVEREIRO  

DE 2020 (12H)

ALENTEJO2020: CONTRATAÇÃO  
DE RECURSOS HUMANOS 
ALTAMENTE QUALIFICADOS – 
INSTITUIÇÕES DE INTERFACE/
INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS 
(PI 8.5-FSE)

ALT20-59-2019-24

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

28 DE FEVEREIRO  
DE 2020

(PRORROGADO)

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

AVISO DE ABERTURA

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

5 DE MARÇO  
DE 2020 (17:00 GMT)

AMBIENTE AVISO SGS3

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS SMALL GRANTS 
SCHEME #3 – PROJETOS PARA 
REFORÇAR A ADAPTAÇÃO  
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  
A NÍVEL LOCAL

24 DE MARÇO 
DE 2020 (12H)

2ª FASE: 26  
DE MARÇO DE 2020 (18H) 

3ª FASE: 26 DE JULHO  
DE 2020 (18H)

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

AVISO 2019-01 – STARTUP 
VOUCHER – PROJETOS 

EMPREENDEDORES

ENCERRAMENTO AVISO/LINKSTARTUP VOUCHER

LINHA CAPITALIZAR

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

31 DE MARÇO  
DE 2020  

(PRORROGADO)

AVISO Nº 36/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKMAR2020: APOIO À INOVAÇÃO 
E À TRANSFERÊNCIA DE 
CONHECIMENTOS ENTRE 
CIENTISTAS E PESCADORES FASE II: 31 DE MARÇO  

DE 2020 PORTARIA 114/2016,  
DE 29 DE ABRIL

REGULAMENTO STARTUP 
VOUCHER

GUIA DE APOIO À APRESEN-
TAÇÃO DE CANDIDATURAS

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
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-59-2019-24.zip
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2087/avisodeabertura_connectingdots_programacultura_call2.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/concursos/small-grants-scheme-3-projetos-para-reforcar-a-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-a-nivel-local/
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.pmeinvestimentos.pt/linhas-de-credito/linha-capitalizar-2018/
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
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
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ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS AVISO 1 – 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 
ATRAVÉS DA SALVAGUARDA E 
REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO 
CULTURAL COSTEIRO

3 DE ABRIL DE 2020 
(17:30) (PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐26  
‐ CIMAA

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: CONSERVAÇÃO, 
PROTEÇÃO, PROMOÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO 
PATRIMÓNIO CULTURAL  
E NATURAL

30 DE ABRIL DE 2020 
 (PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐34 
‐ CIMLT

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020:  
INVESTIMENTOS  
NA ÁREA DOS  
EQUIPAMENTOS SOCIAIS

30 DE ABRIL DE 2020 
 (PRORROGADO)

CIMAA_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐35 

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: 
DESENVOLVIMENTO DAS 
INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO 
E ENSINO – INFRAESTRUTURAS 
EDUCATIVAS PARA O ENSINO 
ESCOLAR (ENSINO PRÉ-ESCOLAR, 
BÁSICO E SECUNDÁRIO) 30 DE ABRIL DE 2020 

 (PRORROGADO)

AVISO # 1. PATRIMÓNIO  
CULTURAL COSTEIRO

AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐32 ‐ 
CIMBAL

AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐31 
‐ CIMAC

ENCERRAMENTOEUROPA PARA OS CIDADÃOS: 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS - 
PROJETOS INDIVIDUAIS 12 DE MAIO DE 2020  

(17H HORA DE BRUXELAS)

CIMAC_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐36

EACEA/17/2019

AVISO/LINK

GUIA AVISO EACEA/17/2019

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐28  
‐ CIMBAL

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐30  
‐ CIMLT

CIMBAL_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐37

CIMLT_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐39

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f6320c2d-e93a-4f2c-b6c4-a61602e34f2b
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f6320c2d-e93a-4f2c-b6c4-a61602e34f2b
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f1253c31-2f2b-4d11-b145-2b293468da30
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f1253c31-2f2b-4d11-b145-2b293468da30
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d672bf7a-ba05-4d42-ab5c-a93880e030ab
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d672bf7a-ba05-4d42-ab5c-a93880e030ab
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro-aviso1/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro-aviso1/
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=937ab51d-d4f3-47db-ab7b-064bd386d6dd
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=937ab51d-d4f3-47db-ab7b-064bd386d6dd
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=7a384bfe-a930-492c-9abb-53dba0f3c0a3
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=7a384bfe-a930-492c-9abb-53dba0f3c0a3
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=3394e8c3-bfe5-4f81-8a48-84d801008f30
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=3394e8c3-bfe5-4f81-8a48-84d801008f30
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
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=c6a61891-15ae-461d-a55e-8f21bee7962f
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=c6a61891-15ae-461d-a55e-8f21bee7962f
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=7c96d499-ae48-416b-9150-8b99eec187db
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=7c96d499-ae48-416b-9150-8b99eec187db
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=0a01a240-d4e5-4195-a321-67277577ef08
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=0a01a240-d4e5-4195-a321-67277577ef08
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=dc6d7cc0-3c8f-4f61-b193-45d2c41aaa90
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=dc6d7cc0-3c8f-4f61-b193-45d2c41aaa90
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AVISO Nº ALT20-06-2019-18

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

29 DE MAIO DE 2020  
(PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20-16-2019-16

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020:  
PLANO DE AÇÃO DE  
REGENERAÇÃO URBANA 29 DE MAIO DE 2020 

(PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20-43-2019-19

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

29 DE MAIO DE 2020 
(PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20-16-2019-21

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

29 DE MAIO 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 Nº ALT20‐43‐2019‐25

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

29 DE MAIO DE 2020  
(PRORROGADO)

REGULAMENTO PROGRAMA 
M&I INTERIOR+

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

26 DE JUNHO DE 2020

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)

30 DE JUNHO DE 2020 
(PRORROGADO)

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=648e5999-3ac6-4901-880e-7428fe32df38
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=36336582-5a8b-468b-88de-a67d95742ae1
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=dbba46d6-269e-4cd8-b508-ff815aa1f560
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=6ffe596a-0e2b-48aa-8bc5-caa9f8fa4a8f
https://tinyurl.com/y2ap2j9z
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=cf24028f-ea21-41ff-8a34-9ac76d35e331
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
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-59-2018-50.zip
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GUIA PROGRAMA  
ERASMUS +

ENCERRAMENTO AVISO/LINKERASMUS +: CALENDÁRIO 2020

VÁRIAS DATAS ATÉ  
1 DE OUTUBRO  
DE 2020 (12H)

AVISO N.º POISE-39-2018-08

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOISE: 3.34 –  
TÍTULOS DE IMPACTO SOCIAL 

31 DE DEZEMBRO  
DE 2020 

31 DE DEZEMBRO  
DE 2020 AVISO Nº 17/SI/2015

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

FORUMOCEANO 
_P258-CANDIDATURA

ENCERRAMENTO AVISO/LINKFÓRUM OCEANO: CERTIFICAÇÃO  
DE ESTAÇÕES NÁUTICAS

NÃO DEFINIDO

PORTARIA N.º 394/2019, DE 11 
DE NOVEMBRO

ENCERRAMENTO AVISO/LINKAPOIO À CESSAÇÃO TEMPORÁRIA 
DAS ATIVIDADES DA PESCA COM 
RECURSO A ARTES DO CERCO NÃO DEFINIDO

PROGRAMA CUIDA-TE +

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA “CUIDA-TE +”

NÃO DEFINIDO

30 DE OUTUBRO  
DE 2020

AVISO POCH-70-2019-13

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

CONVITE

PROJETOS NA ÁREA DA  
SUSTENTABILIDADE

ENCERRAMENTO AVISO/LINKGULBENKIAN: PROJETOS  
NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE 

31 DE MARÇO  
DE 2022

PORTARIA N.º 655/2008

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

AVISO Nº 17/SI/2018
(EMPREENDEDORISMO 

QUALIFICADO E CRIATIVO)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
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
http://www.forumoceano.pt/p258-candidatura-pt
http://www.forumoceano.pt/p258-candidatura-pt
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=7b034243-d542-4037-9db6-a6814ae0f78c
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=7b034243-d542-4037-9db6-a6814ae0f78c
https://programas.juventude.gov.pt/cuidate
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=606dbfa4-fd92-45bb-9b1c-682822070d7f
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
https://dre.pt/application/conteudo/454565
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://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
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a3b1dfa6-ecbf-4115-bd22-65e457c57157
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LINHA DE CRÉDITO

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

PORTARIA Nº 259-A/2017

ENCERRAMENTO AVISO/LINKLINHA CRÉDITO GARANTIDA  
PARA ARMAZ. DE BATATA

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

HTTPS://IFRRU.IHRU.PT/

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

HTTPS://CASAEFICI-
ENTE2020.PT/

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA CASA EFICIENTE 2020

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://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-para-a-descarbonizacao-e-economia-circular/
https://dre.pt/application/file/a/108038259
https://dre.pt/application/conteudo/115645079
https://casaeficiente2020.pt/
https://casaeficiente2020.pt/
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
https://goo.gl/mP9myi
https://goo.gl/j2ajXd
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6. LEGISLAÇÃO

PORTARIA N.º 407-A/2019 – PROLONGAMENTO DOS COMPROMISSOS DE NATUREZA 
AGROAMBIENTAL E SILVOAMBIENTAL PLURIANUAIS CONCEDIDOS NO ÂMBITO  
DA MEDIDA N.º 7 «AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS», INSERIDA NA ÁREA  
N.º 3 «AMBIENTE, EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS E CLIMA», DO PDR2020

A Portaria n.º 407-A/2019, de 23 de dezembro estabelece as regras do prolongamento dos compromissos de 
natureza agroambiental e silvoambiental plurianuais concedidos no âmbito da medida n.º 7, «Agricultura e 
recursos naturais», inserida na área n.º 3, «Ambiente, eficiência no uso dos recursos e clima», do PDR 2020.

A regulamentação nacional prevê que os compromissos dessa natureza, estabelecidos para um período de cinco 
anos, possam ser prorrogados, até um máximo de dois anos, mediante requerimento do beneficiário e decisão 
da autoridade de gestão. Terminando em 31 de dezembro de 2019, o ciclo de cinco anos dos compromissos de 
natureza agroambiental e silvoambiental e pretendendo-se manter os benefícios ambientais obtidos, justifica-se 
que no ano de 2020, exista a possibilidade de prolongar os compromissos por mais um ano.

O prolongamento do compromisso de natureza agroambiental e silvoambiental é concedido aos beneficiários 
que, no Pedido Único de ajudas do ano de 2020, submetam pedido de pagamento e que reúnam as seguintes 
condições:

a) Tenham compromisso ativo em 31 de dezembro de 2019;

b) Reúnam as condições de elegibilidade previstas na operação em causa;

c) Mantenham os compromissos anteriormente assumidos a partir de 1 de janeiro de 2020.

O período de prolongamento não constitui um novo compromisso, mantendo-se em vigor todas as regras de 
cada operação abrangida.

No período de prolongamento, o beneficiário é obrigado ao cumprimento do compromisso previsto no 
regulamento de aplicação das operações que prorroga, aplicando-se as reduções e exclusões previstas na 
regulamentação aplicável, relativamente ao incumprimento do mesmo.

Em caso de morte do beneficiário, quando o compromisso não seja mantido por herdeiro ou legatário, verifica-se 
a desvinculação do compromisso por motivo de força maior, sem devolução dos apoios.

A presente portaria entra em vigor em 1 de janeiro de 2020.

https://dre.pt/application/conteudo/127535213
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     EVENTOS

CITY LAB #4 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO

Em parceria com a EUROCITIES, a URBACT está a promover um conjunto de City 
Labs, com base nos princípios da Carta de Leipzig. Os resultados dos laboratórios vão 
alimentar a renovação deste importante documento de política urbana da UE e que 
será feita durante a Presidência alemã da UE em 2020.

O City Lab #4 Balanced territorial development irá realizar-se no Porto, nos dias 29 
e 30 de janeiro de 2020 e o programa será disponibilizado em breve.

Estão disponíveis 40 vagas e as inscrições podem ser realizadas aqui. 

Mais informação disponível em: city-lab4

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/

https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
https://tinyurl.com/qrz5g2o
https://urbact.eu/city-lab4-desenvolvimento-territorial-equilibrado
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     PREMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES

DIGITAL INNOVATION CHALLENGE – PME E STARTUPS

Encontra-se a decorrer o período de candidaturas ao Digital Innovation Challenge 
for Europe’s SMEs and Startups, uma iniciativa da Comissão Europeia dirigida a 
PME e startups digitais que desejem acelerar o seu crescimento digital e alavancar 
componentes para facilitar o fornecimento de serviços e soluções digitais, 
interoperáveis, transfronteiriças e abrangendo diversos domínios.

A PME ou startup deverá desenvolver um conceito de serviço ou solução que pode: (i) reforçar a sua oferta de 
serviços usando soluções baseadas em standards; (ii) facilitar operações transfronteiriças e explorar mercados 
Pan-Europeus; (iii) atingir um nível mais elevado de segurança, interoperabilidade e conformidade dos serviços e 
soluções oferecidos.

Os dez melhores candidatos serão convidados a participar num bootcamp de cocriação, com a duração de um 
dia, com os seguintes objetivos: (i) apresentar as suas ideias, obter visibilidade e receber feedback; (ii) trabalhar 
com coaches e receber orientações para desenvolver ainda mais seus serviços/soluções e (iii) contactar com 
representantes da Comissão Europeia e outras PME.

No final deste bootcamp, as propostas serão avaliadas e as que obtiverem melhor classificação terão 
oportunidade de ser apresentadas (pitch) num evento internacional. As três melhores propostas receberão um 
prémio no valor de 50 mil, 20 mil e 10 mil euros, respetivamente, e terão oportunidade de ver os seus serviços/
soluções divulgados em eventos da Comissão Europeia, contribuindo para o crescimento do seu negócio.

As candidaturas devem ser apresentadas na plataforma da Comissão Europeia até 28 fevereiro 2020  
(12.00 - hora Bruxelas)

No próximo dia 30 de janeiro realiza-se uma sessão de esclarecimento sobre o concurso,  
sujeita a inscrição obrigatória. 

28.º CONCURSO NACIONAL PARA JOVENS CIENTISTAS 2020

Está a decorrer, até dia 17 de abril de 2020, o Concurso Nacional para Jovens 
Cientistas que tem como objetivo promover ideias de cooperação e o intercâmbio 
entre jovens cientistas e investigadores, estimulando o aparecimento de jovens 
talentos nas áreas da ciência, tecnologia, investigação e inovação.

O concurso é destinado a jovens que se encontrem a frequentar o ensino básico, 
secundário ou profissional.

Mais informação disponível: aqui

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/digital+innovation+challenge
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/digital+innovation+challenge
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalInnovationChallenge_infosessions
https://greenkey.abae.pt/
http://www.fjuventude.pt/pt/destaques/1578/3-concurso-jovens-empreendedores.aspx
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
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3.º CONCURSO NACIONAL DE JOVENS EMPREENDEDORES

A Fundação da Juventude promove a 3.ª Edição do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores, visando 
promover o empreendedorismo criativo e social, fomentando a geração de ideias e de negócios inovadores.

O Concurso Nacional de Jovens Empreendedores é direcionado a jovens (com idade entre os 18 e os 25 anos) que 
frequentem o Ensino Secundário, em escolas públicas ou privadas, centros de formação profissional ou outras 
entidades formadoras que promovam ofertas de dupla certificação para jovens e/ou jovens que frequentem o 
Ensino Superior, em universidades públicas ou privadas ou politécnicos. 

Os projetos devem enquadrar-se nas seguintes áreas de intervenção: (i) Empreendedorismo Criativo - atividades 
das indústrias culturais e criativas; (ii) Empreendedorismo Social – projetos que preconizam respostas inovadoras 
que se distinguem das respostas tradicionais na resolução de problemas sociais pelo seu potencial de impacto e 
sustentabilidade.

As candidaturas decorrem até dia 24 de abril de 2020.

Mais informação disponível: aqui

RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS AINDA EM CURSO:

ENCERRAMENTO LINK

PROGRAMA GREEN KEY 2020 31 de janeiro de 2020 HTTPS://GREENKEY.ABAE.PT/

PRÉMIO JAN AMOS COMENIUS 6 de fevereiro de 2020 REGULAMENTO JAN AMOS  
COMENIUS PRIZE

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

INNOVATION AWARDS ROULLIER 2020 29 de fevereiro de 2020 WWW.INNOVATION 
-AWARDS-ROULLIER.COM/

PRÉMIO NEWBIE:  
NOVO EMPRESÁRIO AGRÍCOLA 2019 8 de março de 2020 NEWBIE

WE ART WATER FILM FESTIVAL 2 de abril de 2020 FILMFESTIVAL.WEAREWATER

PRÉMIOS ECOTROPHELIA: 4ª EDIÇÃO 13 de abril de 2020 HTTPS://ECOTROPHELIA 
PORTUGAL.COM/

SELO INCODE.2030 - SELO INCODE2030

http://www.fjuventude.pt/pt/destaques/1578/3-concurso-jovens-empreendedores.aspx
http://www.innovation-awards-roullier.com/
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/sites/education/files/document-library-docs/eac-30-2019-rulesofcontest191119.pdf
http://bfk.ani.pt/pt/
http://www.innovation-awards-roullier.com/
http://www.innovation-awards-roullier.com/
https://www.hutton.ac.uk/research/projects/newbie/new-entrant-business-award-2019
https://filmfestival.wearewater.org/es/el-festival_302911
https://ecotropheliaportugal.com/
https://ecotropheliaportugal.com/
https://www.incode2030.gov.pt/selo-incode2030
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     NOTÍCIAS

PACTO ECOLÓGICO EUROPEU

A Comissão Europeia apresentou o Pacto Ecológico Europeu que inclui um conjunto de 
medidas que deverão permitir às empresas e aos cidadãos europeus beneficiar de uma transição 
ecológica sustentável, tornando a Europa o primeiro continente com impacto neutro no clima 
até 2050. Nesse sentido, a Comissão vai propor a criação de um Mecanismo para uma Transição 
Justa, com uma dotação de 100 mil milhões de euros. O Pacto apresenta os seguintes domínios 
de intervenção:

 Energia limpa – oportunidades para fontes de energia alternativas e mais limpas;

 Indústria sustentável – assegurar ciclos de produção mais sustentáveis e amigos do ambiente;

 Construção e renovação – necessidade de um setor da construção mais ecológico;

 Mobilidade sustentável – promoção de meios de transporte mais sustentáveis;

 Biodiversidade – medidas para proteger os nossos ecossistemas frágeis;

 “Do prado ao prato” – formas de assegurar uma cadeia alimentar mais sustentável.

 Eliminação da poluição – medidas para eliminar a poluição de forma rápida e eficaz.

Mais informação disponível em: Pacto Ecológico Europeu

CONSULTA PÚBLICA: PLANO NACIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS FLORESTAIS

O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR) abrange o período 2020-
2030 e é composto por dois documentos: a Estratégia 2030 e o Programa de Ação. A Estratégia 
2030 encontra-se em consulta pública até 5 de fevereiro de 2020, e apresenta o contexto, 
estabelece a visão, a missão e o modelo, designa as orientações e os objetivos estratégicos, 
introduz um novo modelo de governação do risco e uma abordagem integrada ao problema 
através de uma cadeia de valor detalhada em 9 fases e 20 macro processos que suportam a 
intervenção e responsabilidades das entidades públicas e privadas. 

A Estratégia 2030 apresenta as seguintes orientações estratégicas:

 OE1. Valorizar os espaços rurais – espaços rurais enquanto fatores geradores de riqueza, 
produtividade e sustentabilidade;

 OE2. Cuidar os espaços rurais – espaços cuidados e preservados mediante o uso de práticas 
compatíveis com a segurança dos cidadãos;

 OE3. Modificar comportamentos – comportamentos responsáveis para a segurança dos 
portugueses e a preservação de um território produtivo e seguro, evitando as ignições e 
tomando as melhores decisões de proteção individual e coletiva;

 OE4. Gerir o risco eficientemente – gestão do risco em toda a cadeia de valor para reduzir  
as perdas, com definição clara de prioridades e uso eficiente de recursos públicos.

Mais informação disponível em: Consulta pública

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_19_6723
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_19_6724
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_19_6725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_19_6726
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_19_6728
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_19_6727
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_19_6729
http://Pacto Ecológico Europeu
https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=117
http://www.eeagrants.gov.pt/
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NOVO MANUAL DO BENEFICIÁRIO DO MAR 2020

Encontra-se disponível o novo Manual do Beneficiário do MAR2020, que visa facilitar a preparação das 
candidaturas, dos pedidos de pagamento e a implementação da candidatura, evitando erros. O documento 
contempla os procedimentos associados a todo o ciclo de vida da operação, desde a candidatura até ao seu 
encerramento, incluindo informações práticas sobre o processo de candidatura ao MAR2020, a demonstração  
da execução operação e a fase pós-projeto.

Mais informação disponível em: Manual do Beneficiário do Mar 2020

RELATÓRIO “O AMBIENTE NA EUROPA: ESTADO E PERSPETIVAS 2020”

Foi recentemente publicado o relatório “O ambiente na Europa: estado e perspetivas 2020” (SOER 2020) da 
Agência Europeia do Ambiente. Este documento apresenta os progressos significativos da Europa, nesta matéria, 
nas últimas duas décadas, no que se refere à mitigação das alterações climáticas, através da introdução de novas 
políticas e medidas específicas no âmbito da economia circular, da bioeconomia, do combate aos resíduos de 
plástico, da redução da poluição da água e da redução das emissões de gases com efeito de estufa, entre outros 
domínios. 

O SOER 2020 indica sete áreas-chave, sobre as quais deverão assentar as medidas a implementar  
entre 2030 e 2050:

 Reforçar a implementação, integração e coerência das políticas ambientais existentes;

 Enquadrar, de forma sistémica e a longo prazo, a elaboração de políticas e definição de metas;

 Liderar a ação internacional rumo à sustentabilidade;

 Fomentar a inovação em toda a sociedade;

 Ampliar os investimentos e reorientar o setor financeiro para apoiar projetos e atividades sustentáveis;

 Gerir os riscos e assegurar uma transição socialmente justa; 

 Reforçar a ligação entre o conhecimento e a ação.

Mais informação disponível em: Relatório SOER 2020

http://www.mar2020.pt/wp-content/themes/promar2020/contents/publicacoes/Manual_Beneficiario_1.4.pdf
http://www.eeagrants.gov.pt/
https://www.eea.europa.eu/pt
https://www.eea.europa.eu/pt/publications/o-ambiente-na-europa-estado/at_download/file
http://www.eeagrants.gov.pt/
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS): UMA BASE PARA UMA  
ESTRATÉGIA A LONGO PRAZO DA EU PARA UMA EUROPA SUSTENTÁVEL ATÉ 2030

O Comité das Regiões Europeu emitiu recentemente um parecer no qual congratula o “Documento de Reflexão 
— Para uma Europa sustentável até 2030”, e insta a Comissão Europeia e o Conselho Europeu a reconhecer a 
execução da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e dos seus 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) como uma prioridade da sua agenda política e como objetivo geral no próximo plano 
estratégico da UE para 2019-2024 e mais além. 

Conta também com a nova Comissão Europeia para abrir caminho à ação sob a forma de uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável à escala da UE e de um plano de execução, conforme já solicitado nas conclusões 
do Conselho Europeu de 18 de outubro de 2018. Neste parecer, o Comité das Regiões concorda com a definição 
global dos ODS como quadro de ação política para fazer face aos nossos múltiplos desafios — económicos, 
sociais, ambientais, de governação, de política externa — e reitera que todos os intervenientes devem ter um 
entendimento comum do desenvolvimento sustentável e dos ODS no sentido de os aplicar integralmente em 
prol do bem-estar das pessoas e das gerações futuras, envolvendo, para tal, as regiões e os municípios. 

Mais informação disponível: aqui

MANUAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Encontra-se disponível o ‘Manual de Eficiência Energética para a Administração 
Pública’, uma edição do eco.ap  (Programa de Eficiência Energética na Administração 
Pública) com apoio do PO SEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos.

Trata-se de um documento composto por Guias Temáticos que têm como objetivo 
central abordar as questões mais relevantes de eficiência energética, elencando ações 
que podem ser desenvolvidas pelas entidades públicas, são eles:

#1 – Introdução

#2 – Gestão da Energia

#3 – Conforto Térmico

#4 – Iluminação

#5 – Águas quentes sanitárias

#6 – Energias renováveis

#7 – Financiamento e contratação pública

https://tinyurl.com/wqjhev3
https://ecoap.pnaee.pt/ferramentas/manual-de-eficiencia-energetica/
https://ecoap.pnaee.pt/ferramentas/manual-de-eficiencia-energetica/
https://ecoap.pnaee.pt/
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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