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

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas
que exerçam atividade agrícola.

DATA DE
ENCERRAMENTO
6 DE MARÇO DE 2020
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES
As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem prosseguir
os seguintes objetivos (i) promover a melhoria das condições de
vida, de trabalho e de produção dos agricultores; contribuir para o
processo de modernização e de capacitação das empresas do setor
agrícola.

Aviso n.º 007/GAL
Esdime/10211/2020

A tipologia de intervenção 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€.
Não são admissíveis investimentos (i) na instalação de culturas permanentes regadas em terrenos
adjacentes a perímetros de rega de Aproveitamentos Hidroagrícolas, quando tenham origem de água a
título precário, proveniente destes; (ii) associados à instalação de novas áreas de plantação de olival na área
de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).
A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL Al Sud - ESDIME, a saber:
concelho de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de
Negrilhos; concelho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias de
Castro Verde e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique – todas
as freguesias.
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 25.000€ de
apoio por beneficiário.
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 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, de acordo com o definido no Anexo 4 da versão 4
de 23/05/2019 da OTE 25/2016.
A dotação orçamental total é de 250.000€.
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OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (GAL ESDIME)

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

DATA DE
ENCERRAMENTO
6 DE MARÇO DE 2020
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES
As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem prosseguir
o seguinte objetivo: contribuir para o processo de modernização e
capacitação das empresas de transformação e comercialização de
produtos agrícolas.

Aviso n.º 005/GAL
Esdime/10212/2020

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€.
Não são admissíveis projetos da CAE 10412 – Produção de azeite, nas seguintes freguesias:
Concelho de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de
Negrilhos;
Concelho de Ferreira do Alentejo – Figueira dos Cavaleiros, Odivelas, União das Freguesias de Alfundão e
Peroguarda e União das Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros.
A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL Al Sud - ESDIME, a saber:
concelho de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de
Negrilhos; concelho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias de
Castro Verde e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique – todas
as freguesias.
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
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, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 45% do investimento investimento total
elegível.
A dotação orçamental total é de 244.555,88€.
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OPERAÇÃO 10.2.1.3. DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES
NA EXPLORAÇÃO (GAL ESDIME)

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas que exerçam
atividade agrícola; membros do agregado familiar
de pessoas singulares que exerçam atividade
agrícola, ainda que não exerçam atividade agrícola.

DATA DE
ENCERRAMENTO
6 DE MARÇO DE 2020
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso n.º 005/GAL

As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem prosseguir
Esdime/10213/2020
os seguintes objetivos (i) estimular o desenvolvimento, nas
explorações agrícolas, de atividades que não sejam de produção,
transformação ou comercialização de produtos agrícolas previstos
no anexo I do TFUE, criando novas fontes de rendimento e de
emprego; (ii) contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agegado 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 – apenas projetos de ampliação,
modernização, remodelação e/ou capacitação de alojamentos já licenciados nas tipologias acima referidas
–, parques de campismo e caravanismo e de turismo da natureza nas tipologias referidas – CAE 55202,
55204, 553, 559 apenas no respeitante a alojamento em meios móveis, 55201;
Serviços de recreação e lazer – CAE 93293, 91042, 93294;
Atividades dos serviços relacionados com a agricultura (01610) ou com a silvicultura e exploração
florestal (024) nas CAE da divisão 01;
Outras CAE definidas pelo GAL Al Sud ESDIME, com exceção da CAE 03, nomeadamente:
- Apoio às atividades de pesca nas explorações agrícolas: gestão de zonas/reservas de pesca; apoio à pesca
recreativa e desportiva – CAE 93192;
- Apoio às atividades de caça nas explorações agrícolas: apoio à caça recreativa e desportiva; gestão de
zonas/reservas de caça – CAE 93192;
- Alojamento de animais: estábulos e canis; atividades dos serviços para animais de companhia – CAE
93192, 96092;
- O Apoio a investimentos no Turismo Temático (Turismo Náutico, Turismo Equestre; Cicloturismo) –
investimentos em equipamentos, construção, animação: aluguer de bens recreativos e desportivos
(aluguer de embarcações de recreio e instalações associadas, cavalos de sela, bicicletas, esquis, cadeiras e
chapéus de sol ou outro equipamento recreativo e desportivo) – CAE 77210;
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- Fabricação de briquetes – CAE 19203;
- Fabricação de adubos orgânicos e organo-minerais – CAE 20152;
- Fomento da compostagem: recolha e tratamento de resíduos orgânicos; limpeza de matos, equipamentos
como remontadores de pilhas de compostagem, destroçadores; plataformas de compostagem: tratamento
e eliminação de resíduos perigosos – CAE 3821;
- Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos
alimentares, bebidas e tabaco – CAE 47112;
- Restauração: restaurantes tipo tradicional, restaurantes típicos – CAE 56101, 56104;
- Fornecimento de refeições para eventos e outras atividades de serviços de refeição – CAE 56210;
- Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e. (compreende especificamente as atividades de
fabricação de produtos alimentares a partir do mel) – CAE 10893;
- Fabricação de cerveja – CAE 11050;
- Fabricação de bebidas alcoólicas destiladas – CAE 1101;
- Panificação e pastelaria – CAE 1071;
- Fabricação de perfumes, de cosméticos e de produtos de higiene – CAE 20420;
-Fabricação de óleos essenciais – CAE 20530;
- Fabricação de doces, compotas, geleias e marmelada – CAE 10393.
A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL Al Sud - ESDIME, a saber:
concelho de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de
Negrilhos; concelho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias
de Castro Verde e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique –
todas as freguesias.
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
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, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 40% sem criação líquida de postos de
trabalho e 50% com criação líquida de postos de trabalho.
A dotação orçamental total é de 210.000€.
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OPERAÇÃO 10.2.1.6. RENOVAÇÃO DE ALDEIAS (GAL ESDIME)

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas de direito privado;
Autarquias locais e suas associações; Outras pessoas
coletivas públicas; GAL ou as EG, no caso dos GAL
sem personalidade jurídica.

DATA DE
ENCERRAMENTO
6 DE MARÇO DE 2020
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES
As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem prosseguir
o objetivo de preservar, conservar e valorizar os elementos
patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais, bem como
elementos que constituem o património imaterial de natureza
cultural e social dos territórios.

Aviso n.º 004/GAL
Esdime/10216/2020

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em recuperação e beneficiação do
património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo e seu apetrechamento, sinalética de
itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos e elaboração e divulgação de material documental
relativo ao património alvo de intervenção, incluindo ações de sensibilização, 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, individuais 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 corresponde ao território de intervenção do GAL Al Sud - ESDIME, a saber:
concelho de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de
Negrilhos; concelho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias de
Castro Verde e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique – todas
as freguesias.
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.
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 80%.
A dotação orçamental total é de 280.000€.
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OPERAÇÃO 10.2.1.1. REGIME SIMPLIFICADO DE PEQUENOS
INVESTIMENTOS NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS (GAL LEADERSOR)

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas
que exerçam atividade agrícola.

DATA DE
ENCERRAMENTO
27 DE FEVEREIRO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem prosseguir
os seguintes objetivos (i) promover a melhoria das condições de
vida, de trabalho e de produção dos agricultores; contribuir para o
processo de modernização e de capacitação das empresas do setor
agrícola.

Aviso n.º 005/GAL
LEADERSOR/10211/2020

A tipologia de intervenção 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€.
Não são admissíveis investimentos (i) na instalação de culturas permanentes regadas em terrenos
adjacentes a perímetros de rega de Aproveitamentos Hidroagrícolas, quando tenham origem de água a
título precário, proveniente destes; (ii) associados à instalação de novas áreas de plantação de olival na área
de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).
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 Sôr.
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 25.000€ de
apoio por beneficiário.
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 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, de acordo com o definido no Anexo 4 da versão 4
de 23/05/2019 da OTE 25/2016.
A dotação orçamental total é de 441.359,09€.
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OPERAÇÃO 10.2.1.1. REGIME SIMPLIFICADO DE PEQUENOS
INVESTIMENTOS NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS (GAL TERRAS DENTRO)

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas
que exerçam atividade agrícola.

As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem prosseguir
os seguintes objetivos (i) promover a melhoria das condições de
vida, de trabalho e de produção dos agricultores; contribuir para o
processo de modernização e de capacitação das empresas do setor
agrícola.

DATA DE
ENCERRAMENTO
9 DE MARÇO DE 2020
(23:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso n.º 006/GAL
TD2020/10211/2020

A tipologia de intervenção 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€.
Não são admissíveis investimentos (i) na instalação de culturas permanentes regadas em terrenos
adjacentes a perímetros de rega de Aproveitamentos Hidroagrícolas, quando tenham origem de água a
título precário, proveniente destes; (ii) associados à instalação de novas áreas de plantação de olival na área
de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).
A área geográfica elegível corresponde 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).
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 25.000€ de
apoio por beneficiário.
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 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, de acordo com o definido no Anexo 4 da versão 4
de 23/05/2019 da OTE 25/2016.
A dotação orçamental total é de 100.348,75€.
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OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (GAL TERRAS DENTRO)

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

DATA DE
ENCERRAMENTO
9 DE MARÇO DE 2020
(23:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES
As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem prosseguir
o seguinte objetivo: contribuir para o processo de modernização e
capacitação das empresas de transformação e comercialização de
produtos agrícolas.

Aviso n.º 006/GAL
TD2020/10212/2020

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€.
Não são admissíveis projetos da CAE 10412 – Produção de azeite, nas seguintes freguesias:
Alvito e Vila Nova da Baronia (Alvito);
Cuba e Faro do Alentejo (Cuba);
Monte do Trigo, Portel, Santana e União das Freguesias de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola.
A área geográfica elegível corresponde 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).
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
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, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 45% do investimento total elegível.
A dotação orçamental total é de 104.122,56€.
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OPERAÇÃO 10.2.1.3. DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES
NA EXPLORAÇÃO (GAL TERRAS DENTRO)

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas que exerçam
atividade agrícola; membros do agregado familiar de
pessoas singulares que exerçam atividade agrícola,
ainda que não exerçam atividade agrícola.

DATA DE
ENCERRAMENTO
9 DE MARÇO DE 2020
(23:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Aviso n.º 003/GAL
As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem prosseguir
TD2020/10213/2020
os seguintes objetivos (i) estimular o desenvolvimento, nas
explorações agrícolas, de atividades que não sejam de produção,
transformação ou comercialização de produtos agrícolas previstos
no anexo I do TFUE, criando novas fontes de rendimento e de
emprego; (ii) contribuir diretamente para a manutenção ou
melhoria do rendimento do agregado familiar, a fixação da população, a ocupação do território e o reforço
da economia 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 – apenas projetos de ampliação,
modernização, remodelação e/ou capacitação de alojamentos já licenciados nas tipologias acima referidas
–, parques de campismo e caravanismo e de turismo da natureza nas tipologias referidas – CAE 55202,
55204, 553, 559 apenas no respeitante a alojamento em meios móveis, 55201;
Serviços de recreação e lazer – CAE 93293, 91042, 93294;
Atividades dos serviços relacionados com a agricultura (01610) ou com a silvicultura e exploração
florestal (024) nas CAE da divisão 01;
Outras CAE definidas pelo GAL Terras Dentro 2020, com exceção da CAE 03 – CAE 11011, 11012, 11013, 11050,
13202, 16292, 16295, 20142, 23321, 23411, 35113, 47210, 47250, 47293, 56101, 56104, 562, 77310, 7500, 81300, 82300,
96040, 96092, 96093.
A área geográfica elegível corresponde 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).
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
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, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 40% sem criação líquida de postos de
trabalho e 50% com criação líquida de postos de trabalho.
A dotação orçamental total é de 164.314,04€.
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2. POISE – PROGRAMA OPERACIONAL
INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO
AVISO N.º POISE-37-2020-01 – 3.17. INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO
DAS VÍTIMAS DE ACOMPANHAMENTO DE AGRESSORES NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

BENEFICIÁRIOS:
Entidades públicas ou privadas que integrem
ou venham a integrar a Rede Nacional de Apoio
a Vítimas de Violência Doméstica (nos termos
do disposto nos artigos 53.º, 61.º e 62.º da Lei n.º
112/2009, de 16 de setembro, alterada pelas Leis
n.ºs 19/2013, de 21 de fevereiro, 82-B/2014, de 31
de dezembro e 129/2015, de 3 de setembro, que
republica o regime jurídico de prevenção aplicável
à prevenção da violência doméstica, à proteção e à
assistência das suas vítimas, bem como aditamento
previsto na Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro e pela
Lei n.º 24/2017, de 24 de maio).

DATA DE
ENCERRAMENTO
6 DE MARÇO DE 2020 (18H)

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO N.º
POISE-37-2020-01

O presente aviso de concurso tem como objetivo completar a cobertura do território no contexto da
rede de prevenção e combate à violência doméstica e à violência de género, através do apoio direto e
especializado às vítimas, com o envolvimento de equipas multidisciplinares que integrem as estruturas de
apoio e de atendimento às vítimas, nomeadamente nas valências do apoio psicológico, social e jurídico.
Neste contexto, enquadradas nas alíneas a), e) e f) do n.º 2 do artigo 166.º do Regulamento Específico, são
elegíveis as seguintes ações:
Atendimento, acompanhamento e apoio especializados - nas dimensões social, psicológica e jurídica - a
vítimas de violência doméstica e/ou violência de género, designadamente a organização dos processos de
intervenção no terreno e o apoio individual ou em grupo;
Atividades de informação, sensibilização e prevenção primária junto da comunidade local,
exclusivamente relacionada com a resposta referida na alínea anterior;
Preparação e edição de materiais formativos e informativos de suporte às atividades exclusivamente
relacionadas com violência doméstica e/ou violência de género.
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 902.000€, para uma meta de realização de
2.135 atendimentos.
A dotação para a Região do Alentejo é de 82.000€ (para o território abrangido pela Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo).
Caso se verifique situação em que não existam candidaturas em número ou com mérito suficiente
numa das áreas territoriais abrangidas, a dotação sobrante, após a aplicação dos critérios de seleção,
poderá ser afeta às outras áreas territoriais.
São elegíveis as despesas previstas no ponto 18 do aviso, respeitando as regras e limites máximos de
elegibilidade aí constantes, relacionadas com: (i) encargos com pessoal; (ii) encargos diretos com a
preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação; (iii) rendas, alugueres e amortizações; (iv)
encargos gerais.
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O limite máximo de elegibilidade fixado para o conjunto das atividades realizadas no âmbito do presente
aviso é de 38.500€/ano, podendo ser acrescido de despesas com a aquisição de bens móveis
e equipamentos dos espaços de atendimento e apoio às vítimas até ao limite de 5.000€ por operação.
Os apoios a conceder no âmbito deste concurso revestem a natureza de subvenção não reembolsável,
assumindo a modalidade de reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos. No entanto,
as operações de baixo montante, cujo financiamento público não exceda 50.000€, e que não sejam
executadas exclusivamente com recurso a um procedimento de contratação pública, são obrigatoriamente
apoiadas em regime de custos simplificados.
No âmbito do presente concurso cada beneficiário apenas pode apresentar uma candidatura por cada
grupo de associações de autarquias locais (CIM).
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3. OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO
PEDIDO ÚNICO 2020

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas, de natureza
pública ou privada, que exerçam atividade agrícola;
agricultores ativos.

MAIS INFORMAÇÕES
https://www.ifap.pt/
pedido-unico

Encontra-se a decorrer o período de apresentação de candidaturas ao Pedido Único de 2020, o qual
consiste no pedido de pagamento direto das ajudas que integram os regimes sujeitos ao Sistema Integrado
de Gestão e de Controlo (SIGC), previsto na regulamentação comunitária. O Pedido único de ajudas
abrange:
i. Regimes de Apoio aos Pagamentos Diretos (pagamento base e redistributivo; práticas agrícolas
benéficas para o ambiente - Greening; Jovens Agricultores; pagamento específico ao algodão; apoios
associados voluntários);
ii. Medidas de apoio do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020) (Manutenção da
atividade agrícola em zonas desfavorecidas; Conversão e manutenção em agricultura biológica; Produção
integrada; Pagamento Rede Natura; Conservação do solo; Uso eficiente da água; Culturas permanentes
tradicionais; Pastoreio extensivo; Recursos genéticos; Mosaico agroflorestal; Silvoambientais; Apoio
agroambiental à apicultura);
iii. Medidas de Apoio do Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira (PRODERAM 2020);
iv. Pagamento do prémio anual destinado a compensar a perda de rendimento decorrente da florestação
no âmbito do RURIS – Florestação de Terras Agrícolas;
v. O pagamento do prémio anual destinado a compensar a perda de rendimento decorrente da florestação
no âmbito do Regulamento (CEE) n.º 2328/91 e do Regulamento (CEE) n.º 2080/92;
vi. Medida de apoio da Subação 2.3.2.2 «Apoio à instalação de sistemas florestais e agroflorestais», do
Subprograma 2 do Programa do Desenvolvimento Rural do Continente do período de Programação 20072013 (PRODER);
vii. PDR 2020 - Operação 8.1.1. «Florestação de terras agrícolas e não agrícolas»;
viii. PDR 2020 - Operação 8.1.2. «Instalação de sistemas agroflorestais.
Os prazos e fases para a apresentação de pedidos são os seguintes:
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INÍCIO

FIM

Pedido Único de Ajudas (sem penalização)

01.02.2020

30.04.2020

Pedido Único de Ajudas (sem penalização) *

01.05.2020

25.05.2020

Pedido Único de Ajudas - Pedido de alterações ano 2020

01.05.2020

31.05.2020

Transferências de Direitos e Compromissos

01.02.2020

30.04.2020

*Até 25 de maio é possível a apresentação tardia do pedido de ajuda durante mais 25 dias com penalização
regulamentar de 1% por cada dia útil, acrescida, no caso do pedido de atribuição de direitos à reserva para
pagamento RPB, de 3% por cada dia útil.

Os pedidos de pagamento dos Prémios à Manutenção e dos Prémios por Perda de Rendimento no
âmbito da Medida da Florestação das Terras Agrícolas – RURIS, bem como os Projetos de Arborização
instalados ao abrigo do Reg. (CEE) nº 2080/92 e Reg. (CEE) nº2328/91, podem ser submetidos até ao dia
25 de maio sem aplicação de qualquer penalização.
A candidatura poderá ser efetuada diretamente pelo Beneficiário na Área Reservada do Portal do
IFAP, em O Meu Processo, ou através das Entidades reconhecidas, numa das Salas de Atendimento
existentes para o efeito.
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AVISO N.º 01/SI/2020 – SISTEMA DE INCENTIVOS “INTERNACIONALIZAÇÃO DAS
PME”: E-COMMERCE E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, BREXIT – DIVERSIFICAÇÃO DE
MERCADOS, ACELERADOR DE EXPORTAÇÕES

BENEFICIÁRIOS:
Empresas PME de qualquer natureza
e sob qualquer forma jurídica.

O presente aviso enquadra-se na Tipologia de Investimento
designada por “Internacionalização das PME” (Prioridade de
Investimento (PI) 3.2 mencionada na alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º
do RECI), nos termos do artigo 3.º do RECI, e visa três prioridades
objetivas de política pública: a prioridade conferida ao E-Commerce
e Transformação Digital, a prioridade conferida ao desafio do
Brexit – Diversificação de Mercados, e a prioridade Acelerador de
Exportações:
Neste contexto, o presente aviso objetiva:
Promover um Concurso temático E-commerce e
Transformação Digital, dirigido a PME que comercializem
exclusivamente através de canais digitais, no sentido de
estimular a adoção de estratégias de transformação digital nas
PME, baseadas na implementação de tecnologias e processos
associados à Indústria 4.0 que configurem ajustamentos aos
modelos de negócio internacionais, anulando barreiras geográficas
e introduzindo alterações na relação entre os vários intervenientes
na cadeia de valor, bem como com o cliente;

DATA DE
ENCERRAMENTO
FASE I:
PRIORIDADE E-COMMERCE
E TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL: 30 DE MARÇO
DE 2020 (19H)
FASE II:
PRIORIDADE BREXIT –
DIVERSIFICAÇÃO DE
MERCADOS: 27 DE ABRIL
DE 2020 (19H)
FASE II:
PRIORIDADE BREXIT –
DIVERSIFICAÇÃO DE
MERCADOS: 27 DE ABRIL
DE 2020 (19H)

MAIS INFORMAÇÕES
SI-52-2020-01

Criar um incentivo financeiro, que permita disponibilizar às empresas portuguesas a elaboração de
um diagnóstico e a definição de um plano de ação tendentes a responder aos desafios e oportunidades
decorrentes do Brexit, que poderá materializar-se numa estratégia de diversificação dos mercados de
exportação ou mesmo numa estratégia de reposicionamento no mercado do Reino Unido, tendente a
segmentos de maior valor acrescentado ou novos nichos de mercado;
Reforçar a presença nos mercados internacionais das PME portuguesas já exportadoras, induzindo
por essa via a aceleração das exportações portuguesas.
Para serem consideradas elegíveis as candidaturas devem demonstrar o seu contributo para a prossecução
dos objetivos e prioridades enunciados, cabendo aos beneficiários sinalizar inequivocamente a prioridade
em que o projeto de investimento se insere.
As tipologias de intervenção a apoiar respeitam a:
Inovação de marketing: consiste na implementação de uma nova abordagem ao marketing-mix
(produto, preço, distribuição e promoção) na oferta de bens transacionáveis, incluindo os elementos
tangíveis do produto (qualidade, design, embalagens atrativas, etc.), e intangíveis (imagem e marca);
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Inovação Organizacional: implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios
da empresa, na organização do seu local de trabalho ou nas suas relações externas, valorizando-se
também a mobilização de recursos humanos qualificados, o investimento na formação e desenvolvimento
profissional e utilização de modelos de gestão de inovação aberta.
De acordo com a Prioridade abrangida pela operação, são suscetíveis de apoio os projetos individuais de
internacionalização de PME que visem os seguintes domínios:
Prioridade E-commerce e Transformação Digital: (a) a presença na web, através da economia digital;
(b) o desenvolvimento e promoção internacional de marcas; (c) o marketing internacional; (d) a introdução
de novos métodos de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas;
Prioridades Brexit – Diversificação de Mercados e Acelerador de Exportações: (a) o conhecimento de
mercados externos; (b) a presença na web, através da economia digital; (c) o desenvolvimento e promoção
internacional de marcas; (d) a prospeção e presença em mercados internacionais; (e) o marketing
internacional; (f) a introdução de novos métodos de organização nas práticas comerciais ou nas relações
externas; (g) as certificações específicas para os mercados externos;
São elegíveis os projetos inseridos em atividades económicas que visam a produção de bens e serviços
transacionáveis e internacionalizáveis com relevante criação de valor económico para as regiões alvo (NUTS
II do Continente: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve) ou contribuam para um melhor posicionamento
na cadeia de valor dos mesmos e não digam respeito a serviços de interesse económico geral. Nas
atividades de comércio (Divisões 45 a 47 CAE Rev.3), são apenas enquadráveis as empresas, cujas vendas
no mercado externo valorizem a oferta nacional, traduzida no efeito de arrastamento que essa atividade
comercial possa ter ao nível da produção noutras empresas localizadas em território nacional.
Estão excluídos deste concurso:
Os projetos que incidam nas seguintes atividades (Classificação Portuguesa de Atividades Económicas
- CAE, revista pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro): Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66;
Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220; Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92;
As atividades identificadas no Anexo B do RECI.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável. O nível de apoio a conceder
é calculado através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma taxa de 45%. A dotação
orçamental total é de 55,5 milhões de euros, correspondendo à seguinte dotação indicativa por Programa
Operacional (PO):

Programa
Operacional

Competitividade e
Internacionalização

Regional do Alentejo

Fase I: Prioridade
E-commerce
e Transformação
Digital

Fase II:
Prioridade Brexit –
Diversificação
de Mercados

Fase III: Prioridade
Acelerador de
Exportações

Total

4.500.000€

10.500.000€

10.000.000€

25.000.000€

300.000€

700.000€

1.500.000€

2.500.000€
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No âmbito do presente concurso cada candidato apenas pode apresentar uma candidatura, selecionando
também apenas uma única prioridade.
Data de encerramento

Mais informações

Fase I: Prioridade E-commerce e Transformação Digital:
30 de março de 2020 (19h)

Fase I: Prioridade E-commerce e Transformação Digital:
27 de abril de 2020 (19h)

Fase I: Prioridade E-commerce e Transformação Digital:
25 de maio de 2020 (19h)

SI-52-2020-01
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APOIO AO EQUIPAMENTO DAS EQUIPAS
– BRIGADAS DE SAPADORES FLORESTAIS 2020

BENEFICIÁRIOS:
Entidades detentoras de Equipas/Brigadas de
Sapadores Florestais que se encontrem operacionais:
Comunidades Intermunicipais; Autarquias locais;
Entidades gestoras de Zonas de Intervenção
Florestal (ZIF); Associações e cooperativas
reconhecidas como organizações de produtores
florestais, registadas no Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.); Órgãos de
gestão dos baldios e suas associações; Cooperativas
de interesse público; Órgãos e serviços da
administração direta e indireta do Estado.

DATA DE
ENCERRAMENTO
31 DE MAIO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso n.º 2020-2012-01

O presente apoio financeiro insere-se no eixo de intervenção “Defesa da floresta contra incêndios e
agentes bióticos”, previsto na alínea b) do artigo 5.º do Regulamento do Fundo Florestal Permanente (FFP)
e na tipologia e ação prevista na subalínea i) da alínea b) do artigo 6.º daquele regulamento, aprovado pela
Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, na sua redação atual.
Pretende-se com este apoio que as entidades detentoras de Equipas/Brigadas de Sapadores Florestais
possam adquirir/substituir Equipamento de Proteção Individual (EPI).
São elegíveis para atribuição do apoio, os EPI adquiridos desde 1 de janeiro de 2020 até 31 de maio de 2020,
exceto para as equipas constituídas e operacionais no ano de 2019 e que não tenham beneficiado do apoio
previsto nos anúncios de abertura anteriores e cuja operacionalidade da mesma foi anterior a 1 de janeiro
de 2020.
O tipo de equipamento a adquirir deve constar dos manuais publicados no sítio do ICNF, I.P., nos termos
e características ali referidos, segundo a listagem apresentada no Anexo I do Anúncio de Candidatura n.º
2020-2012-01.
A formalização das candidaturas é realizada, pelos beneficiários junto do ICNF, I.P., mediante a submissão
na plataforma eletrónica do Fundo Florestal Permanente e preenchimento de formulário próprio aí
disponibilizado. Previamente à submissão das candidaturas o beneficiário deve proceder ao seu registo e
autenticação na plataforma do ICNF, I. P.
Cada entidade detentora de Equipas/Brigadas de Sapadores Florestais deve apresentar uma única
candidatura.
O apoio é concedido sob a forma de subsídio não reembolsável, até um máximo de 4.000€ por equipa
operacional.
O anúncio prevê uma dotação orçamental total de 1.600.000€.
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PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (PRID 2020)

BENEFICIÁRIOS:
Clubes e associações desportivas cujos estatutos
incluam o fomento e a prática de atividades
desportivas e que demonstrem ser constituídos
sob a forma de associação sem fins lucrativos,
nos termos gerais de direito.

DATA DE
ENCERRAMENTO
20 DE FEVEREIRO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
www.idesporto.pt/
noticia.aspx?id=884

O presente aviso objetiva promover a modernização e a reabilitação do parque desportivo dos clubes e
das associações de base local, promovendo a requalificação das instalações desportivas ao serviço das
populações, localizadas em território nacional continental.
São elegíveis as despesas com intervenções a realizar nas instalações afetas à prática da atividade
desportiva dos clubes e associações, designadamente, obras de reabilitação (obras destinadas a
conferir às edificações adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e
construtiva com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados)
e/ou conservação (obras destinadas a manter uma edificação nas condições existentes à data da sua
construção) de (i) Pavimentos desportivos; (ii) Coberturas e paredes; (iii) Vestiários – balneários e valências
neles existentes; (iv) Instalações sanitárias; (v) Construção ou reparação de redes e equipamentos de gás,
água e eletricidade; (vi) Reparação de sistemas de tratamento de água de piscinas; (vii) Construção ou
reparação de vedações; (viii) Adaptação da instalação existente, assegurando a acessibilidade de indivíduos
com mobilidade condicionada, a qualidade de vida e o exercício dos direitos dos mesmos, segundo as
normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada publicadas
pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto; (ix) Melhorias que tenham como fim a eficiência energética
das instalações existentes; (x) Obras de ampliação das valências existentes; (xi) Substituição de elementos
construtivos que contenham poeiras/fibras de amianto, de acordo com o Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24
de julho; (xii) Outras obras que venham a ser consideradas pertinentes ao desenvolvimento das atividades
desportivas da entidade candidata.
Não são consideradas elegíveis as despesas relativas a (i) Estudos técnicos de levantamento do terreno
e/ou dos edifícios existentes ou de preparação e execução das obras; (ii) Estudos necessários à instrução
da candidatura; (iii) Trabalhos a mais, erros e omissões do projeto, revisões de preços e atualizações
orçamentais; (iv) Bens móveis da instalação, designadamente o mobiliário não fixo.
A comparticipação do IPDJ não pode ultrapassar 50% do total das despesas elegíveis constantes do
orçamento apresentado pelas entidades candidatas, no valor máximo de 50.000€, com IVA incluído. O
valor da comparticipação será proporcionalmente reduzido caso o custo final das obras se revele inferior ao
custo elegível apurado na análise técnica da candidatura aprovada.
Para efeitos de inclusão de despesas realizadas antes da apresentação da candidatura, apenas serão
consideradas aquelas relativas aos trabalhos realizados em 2020.
As candidaturas são realizadas exclusivamente online e obrigam a um registo prévio da entidade candidata
na plataforma de candidaturas a programas de apoio, no Portal do IPDJ. Encontram-se disponíveis o
tutorial de apoio à elaboração de candidaturas e as normas do programa. Para além da consulta aos
elementos de apoio disponibilizados, as dúvidas sobre a apresentação de candidaturas podem ser
esclarecidas através do endereço prid2020@ipdj.pt.
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AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

Organizadas por data de encerramento

OPERAÇÃO 10.2.1.2.
PEQUENOS INVESTIMENTOS
NA TRANSFORMAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS (GAL LEADERSOR)
OPERAÇÃO 10.2.1.3.
DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES
NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
(GAL LEADERSOR)
PROGRAMA ERASMUS+ AÇÃOCHAVE 3: CONVITE EACEA 33/2019 –
APOIO À REFORMA DAS POLÍTICAS
CENTROS DE EXCELÊNCIA
PROFISSIONAL
PORTUGAL 2020/POCI: SATDAPOPERAÇÕES DE CAPACITAÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA ERASMUS+ AÇÃOCHAVE 3: CONVITE EACEA 34/2019
– APOIO À REFORMA DE POLÍTICAS
– INCLUSÃO SOCIAL E VALORES
COMUNS: O CONTRIBUTO NO
DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO E DA
FORMAÇÃO
POISE: AVISO POISE-38-2019-24:
SERVIÇOS E REDES DE
INTERVENÇÃO SOCIAL E DE SAÚDE
- QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA
NACIONAL DE INTERVENÇÃO
PRECOCE NA INFÂNCIA

MAR2020: APOIO
AO DOMÍNIO DA
TRANSFORMAÇÃO DOS
PRODUTOS DA PESCA
E AQUICULTURA

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

AVISO/LINK
ANÚNCIO N.º 003/
LEADERSOR/10212/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

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

ANÚNCIO N.º 003/
LEADERSOR/10213/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE FEVEREIRO
DE 2020 (17H00 CET)

EACEA

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

21 DE FEVEREIRO DE 2020

AVISO Nº04/SAMA2020/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

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

EACEA/34/2019

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
AVISO POISE-38-2019-24

27 DE FEVEREIRO
DE 2020 (PRORROGADO)

EQUIPAS LOCAIS
DE INTERVENÇÃO

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

27 DE FEVEREIRO
DE 2020

AVISO 39/2019
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OPERAÇÃO 7.8.5. RECURSOS
GENÉTICOS – CONSERVAÇÃO E
MELHORAMENTO DE RECURSOS
GENÉTICOS FLORESTAIS
(1.º ANÚNCIO)

ENCERRAMENTO

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

ENCERRAMENTO

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

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

28 DE FEVEREIRO DE 2020
(PRORROGADO)

ALT20-59-2019-24

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

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

ALENTEJO2020:
CULTURA PARA TODOS

28 DE FEVEREIRO
DE 2020 (17H)
(PRORROGADO)

28 DE FEVEREIRO
DE 2020 (12H)

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

ENCERRAMENTO

29 DE FEVEREIRO
DE 2020 (PRORROGADO)

EUROPA PARA
OS CIDADÃOS:
REDES DE CIDADES

AVISO/LINK
ANÚNCIO N.º 01/OPERAÇÃO7.8.5./2019
PORTARIA N.º 232/2019,
DE 24 DE JULHO

AVISO/LINK
APOIO AS INICIATIVAS PARA
A EDUCAÇÃO LITERACIA DO
OCEANO - SGS #3

AVISO N.º POSEUR-11-2019-29

MAPEAMENTO FREGUESIAS

AVISO/LINK
CIMAA_AVISO Nº
ALT20‐30‐2019‐40
CIMBAL_AVISO Nº
ALT20‐30‐2019‐43

30 DE JUNHO
DE 2020 (PRORROGADO)

CIMAL_AVISO Nº
ALT20‐30‐2019‐44

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

CIMAC_AVISO Nº
ALT20‐30‐2019‐41

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

3 DE MARÇO DE 2020
EACEA/52/2019
1 DE SETEMBRO
DE 2020
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AVISO Nº ALT20-03-2019-53:
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA –
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS)
EEA GRANTS: AVISO #2 –
PROJETOS DE PROGRAMAÇÃO
ARTÍSTICA MULTIDISCIPLINAR –
CONNECTING DOTS
EEA GRANTS SMALL GRANTS
SCHEME #3 – PROJETOS PARA
REFORÇAR A ADAPTAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
A NÍVEL LOCAL
STARTUP VOUCHER

PME INVESTIMENTOS:
PROGRAMA CAPITALIZAR –
LINHA DE CRÉDITO PARA MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS
FUNDO AMBIENTAL: PROGRAMA
DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– 3.ª FASE – PARTE 2
MAR2020: APOIO À INOVAÇÃO
E À TRANSFERÊNCIA DE
CONHECIMENTOS ENTRE
CIENTISTAS E PESCADORES

EEA GRANTS AVISO 1 –
DESENVOLVIMENTO LOCAL
ATRAVÉS DA SALVAGUARDA E
REVITALIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO
CULTURAL COSTEIRO

24

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

20 DE MARÇO
DE 2020
(PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20-03-2019-53

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

5 DE MARÇO DE 2020
(17:00 GMT)

AVISO DE ABERTURA

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

24 DE MARÇO
DE 2020 (12H)

AMBIENTE AVISO SGS3

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

2ª FASE: 26
DE MARÇO
DE 2020 (18H)

AVISO 2019-01 – STARTUP
VOUCHER – PROJETOS
EMPREENDEDORES

3ª FASE: 26
DE JULHO
DE 2020 (18H)

REGULAMENTO
STARTUP VOUCHER

4ª FASE: 26 DE
NOVEMBRO
DE 2020 (18H)

GUIA DE APOIO À
APRESENTAÇÃO DE
CANDIDATURAS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE MARÇO DE 2020
(PRORROGADO)

LINHA CAPITALIZAR

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE MARÇO
DE 2020 (23H59)

AVISO N.º 20226/2019

ENCERRAMENTO
FASE II:
31 DE MARÇO
DE 2020

AVISO/LINK
AVISO Nº 36/2019

PORTARIA 114/2016,
DE 29 DE ABRIL

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

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

AVISO # 1. PATRIMÓNIO
CULTURAL COSTEIRO
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ALENTEJO2020: CONSERVAÇÃO,
PROTEÇÃO, PROMOÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO
PATRIMÓNIO CULTURAL
E NATURAL

ENCERRAMENTO

25

AVISO/LINK
AVISO Nº ALT20‐14
‐2019‐26 ‐ CIMAA

30 DE ABRIL DE 2020
(PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20‐14
‐2019‐28 ‐ CIMBAL

AVISO Nº ALT20‐14
‐2019‐30 ‐ CIMLT

ALENTEJO2020:
INVESTIMENTOS
NA ÁREA DOS
EQUIPAMENTOS SOCIAIS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
AVISO Nº ALT20‐42
‐2019‐34 ‐ CIMLT
AVISO Nº ALT20‐42
‐2019‐32 ‐ CIMBAL

30 DE ABRIL DE 2020
(PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20‐42
‐2019‐31 ‐ CIMAC
AVISO ALT20-42
-2019-60 - CIMAA

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

ENCERRAMENTO

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

30 DE ABRIL DE 2020
(PRORROGADO)

CIMBAL_AVISO Nº
ALT20‐73‐2019‐37
CIMLT_AVISO Nº
ALT20‐73‐2019‐39

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

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK
EACEA/17/2019

12 DE MAIO DE 2020
(17H HORA DE BRUXELAS)
GUIA AVISO EACEA/17/2019

EEA GRANTS SMALL GRANTS
SCHEME #1 – APOIO ÀS INICIATIVAS
QUE PROMOVAM O CRESCIMENTO
DE STARTUPS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

29 DE MAIO DE 2020

SMALL GRANTS SCHEME #1
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ALENTEJO2020:
PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE
DE INVESTIMENTO 4.5.
ALENTEJO2020:
PLANO DE AÇÃO
DE REGENERAÇÃO URBANA

ALENTEJO2020:
PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE
DE INVESTIMENTO 6.5.
ALENTEJO2020:
PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE
DE INVESTIMENTO 9.8.
ALENTEJO2020: PLANO DE
AÇÃO INTEGRADO PARA AS
COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
(PAICD) CENTROS URBANOS
COMPLEMENTARES
TURISMO DE PORTUGAL:
PROGRAMA DE APOIO
M&I INTERIOR+

ALENTEJO2020: SISTEMA DE
INCENTIVOS – QUALIFICAÇÃO
DAS PME “CONTRATAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE
QUALIFICADOS” (PI 8.5 – FSE)
EUROPA PARA OS CIDADÃOS:
GEMINAÇÃO DE CIDADES
EUROPA PARA OS CIDADÃOS:
PROJETOS NO DOMÍNIO DA
SOCIEDADE CIVIL

26

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

29 DE MAIO DE 2020
(PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20-06-2019-18

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

29 DE MAIO DE 2020
(PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20-16-2019-16

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

29 DE MAIO DE 2020
(PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20-16-2019-21

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

29 DE MAIO DE 2020
(PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20-43-2019-19

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

29 DE MAIO DE 2020
(PRORROGADO)

AVISO Nº ALT20‐43‐2019‐25

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

26 DE JUNHO DE 2020

REGULAMENTO
PROGRAMA M&I INTERIOR+

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

30 DE JUNHO DE 2020
(PRORROGADO))

AVISO Nº ALT20-59-2018-50

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

1 DE SETEMBRO
DE 2020

EACEA/52/2019
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ERASMUS +: CALENDÁRIO 2020

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

POCH: AVISO
POCH-70-2019-13: CURSOS
DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DE ADULTOS
PORTUGAL 2020/POCI:
SI PROTEÇÃO DE DIREITOS
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PROJETOS INDIVIDUAIS
POISE: 3.34 –
TÍTULOS DE IMPACTO SOCIAL

ENCERRAMENTO
30 DE OUTUBRO
DE 2020

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO
DE 2020

27

AVISO/LINK
GUIA PROGRAMA
ERASMUS +
CONVITE

AVISO/LINK
AVISO POCH-70-2019-13

AVISO/LINK
AVISO Nº 17/SI/2015

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE DEZEMBRO
DE 2020

AVISO N.º POISE-39-2018-08

GULBENKIAN: PROJETOS
NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

31 DE MARÇO
DE 2022

PROJETOS NA ÁREA DA
SUSTENTABILIDADE

FÓRUM OCEANO: CERTIFICAÇÃO
DE ESTAÇÕES NÁUTICAS

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

FORUMOCEANO
_P258-CANDIDATURA

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

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

PROGRAMA “CUIDA-TE +”

NÃO DEFINIDO

ENCERRAMENTO

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

AVISO/LINK
PROGRAMA CUIDA-TE +

NÃO DEFINIDO
PORTARIA N.º 655/2008

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

ENCERRAMENTO

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

NÃO DEFINIDO

AVISO Nº 17/SI/2018
(EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO E CRIATIVO)
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PROGRAMA “CUIDA-TE +”

ENCERRAMENTO

28

AVISO/LINK
PROGRAMA CUIDA-TE +

NÃO DEFINIDO
PORTARIA N.º 655/2008

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

ENCERRAMENTO

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

NÃO DEFINIDO

AVISO Nº 17/SI/2018
(EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO E CRIATIVO)

LINHA DE CRÉDITO PARA
A DESCARBONIZAÇÃO E
ECONOMIA CIRCULAR

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

LINHA DE CRÉDITO

LINHA CRÉD. GARANTIDA
PARA ARMAZ.DE BATATA

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

PORTARIA Nº 259-A/2017

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

PORTARIA Nº196/2018

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

HTTPS://IFRRU.IHRU.PT/

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

HTTPS://CASAEFICIENTE
2020.PT/

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

LINHA ADN STARTUP

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

PROGRAMA CASA
EFICIENTE 2020

LINHA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DE
NEGÓCIO 2018: ADN START UP
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PME INVESTIMENTOS:
FUNDO DE CO-INVESTIMENTO
200M

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

29

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

WWW.200M.PT/

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

NÃO DEFINIDO

PORTARIA Nº300-A/2018,
DE 22 DE NOVEMBRO
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4. LEGISLAÇÃO
DECRETO-LEI N.º 1/2020 – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DURADOURA
No âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH), o Decreto-Lei n.º1/2020 cria o direito real de
habitação duradoura (DHD).
O que é?
O DHD permite que uma ou mais pessoas residam de forma permanente e vitalícia numa habitação, mediante
o pagamento ao proprietário de uma caução inicial e de uma prestação mensal. O DHD surge, assim, como uma
alternativa às soluções de aquisição de habitação própria ou de arrendamento habitacional.
Quem pode constituir um DHD?
Qualquer pessoa, singular ou coletiva, pública ou privada, proprietária de uma habitação pode
constituir um DHD, desde que esta esteja livre de encargos e ónus (nomeadamente, de uma
hipoteca) e seja entregue ao morador com um nível de conservação, no mínimo, médio;
Qualquer pessoa, ou conjunto de pessoas singulares, pode constituir-se como morador.
O que vai mudar?
A habitação é entregue pelo proprietário ao morador, com um nível de conservação, no mínimo, médio e livre de
encargos, através da realização de contrato. O morador tem a obrigação de pagar ao proprietário uma caução
inicial - que lhe pode ser devolvida, em parte ou na totalidade, se renunciar ao DHD durante os primeiros 30 anos
de residência na habitação - e uma prestação mensal.
O valor da caução é estabelecido por acordo entre o morador e o proprietário, tendo obrigatoriamente que
ser entre 10% e 20% do valor mediano de venda de mercado da habitação, de acordo com a sua localização e
dimensão. Este valor mediano é calculado com base no indicador de preço de venda por m2 divulgado pelo
Instituto Nacional de Estatística. O valor da prestação mensal é livremente estabelecido entre o morador e o
proprietário.
Quais as vantagens?
Permite conciliar as necessidades de habitação das famílias em termos de estabilidade e segurança com a
flexibilidade e mobilidade decorrente dos percursos de vida das pessoas.
Para o proprietário da habitação o DHD tem as seguintes vantagens:
Rentabilidade estável e segura, dado que a garantia da caução paga pelo morador extingue o risco do não
pagamento por este das contrapartidas devidas ou de não realização das obras que deve efetuar;
Redução significativa do custo da gestão do seu património edificado, pois é o morador que tem a seu cargo
a realização das obras de conservação ordinária e o pagamento das despesas relativas às mesmas, às taxas
municipais e ao IMI;
Possibilidade de gerir e rentabilizar o capital correspondente à caução paga pelo morador;
Direito de reaver a habitação em estado de conservação, no mínimo, médio, em caso de extinção do direito.
Quando recupera a habitação, se não tiver sido assegurado pelo morador o estado de conservação da habitação,
no mínimo, médio, o proprietário pode deduzir as despesas das obras no saldo da caução a devolver ao morador.
Para o morador, o DHD tem as seguintes vantagens:
Direito a residir toda a vida numa habitação, o qual só pode ser extinto se ele assim o desejar ou se entrar em
incumprimento definitivo do contrato;
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Muito menor necessidade de investimento em comparação com a aquisição de casa própria;
Solução alternativa em condições de estabilidade e segurança para as situações em que a aquisição com recurso a
crédito não é possível ou desejável;
Solução para os proprietários ocupantes que desejem vender a sua habitação sem comprometer o acesso a uma nova
solução habitacional em condições de estabilidade: reinvestindo apenas uma pequena parte do valor de venda têm acesso
a uma nova habitação de forma estável, libertando a verba restante para complementar o orçamento familiar ou reinvestir;
Direito à devolução, total ou parcial, da caução, caso opte por renunciar ao DHD nos primeiros 30 anos de vigência do
mesmo, podendo posteriormente reutilizar esse montante para aceder a outra solução habitacional mais adequada ao seu
percurso pessoal, familiar ou profissional;
Possibilidade de hipotecar o DHD se precisar de contratar crédito para pagar a caução.
Este Decreto-Lei entrou em vigor a 10 de janeiro de 2020.
Mais informação disponível em: FAQ

PORTARIA N.º 3/2020 – VALOR MÉDIO DE CONSTRUÇÃO/M2
A Portaria n.º 3/2020, de 13 de janeiro, fixa o valor médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), a vigorar no ano de 2020.
O CIMI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, estabelece nos seus artigos 38.º e 39.º que um dos
elementos objetivos integrados na fórmula de cálculo do sistema de avaliação de prédios urbanos é o valor médio de
construção por metro quadrado, a fixar anualmente, sob proposta da Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos
(CNAPU).
Assim, é fixado em 492,00€ o valor médio de construção por metro quadrado, a vigorar no ano de 2020, aplicável a todos
os prédios urbanos cujas declarações modelo 1, a que se referem os artigos 13.º e 37.º do Código do Imposto Municipal sobre
Imóveis, sejam entregues a partir de 1 de janeiro de 2020.

PORTARIA N.º 18/2020 – REGULAMENTO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTOS
A Portaria n.º 18/2020, de 24 de janeiro, procede à nona alteração à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro, que aprova o
regulamento de aplicação do regime de pagamento base, do pagamento por práticas agrícolas benéficas para o clima
e para o ambiente (Greening), do pagamento para os jovens agricultores, do pagamento específico para o algodão e do
regime da pequena agricultura.
Esta alteração resulta da necessidade de introduzir alguns ajustamentos, com vista a uma melhor clarificação e
operacionalização do citado diploma. Verifica-se a necessidade de definir regras de atribuição de direitos do regime de
pagamento base (RPB) provenientes da reserva nacional nessas zonas que permitam assegurar o pastoreio efetivo das
mesmas através de práticas locais.
Procede-se igualmente à inclusão do elemento «Terras deixadas em pousio para plantas melíferas», enquanto espécies
ricas em pólen e em néctar, como superfície de interesse ecológico no âmbito do pagamento por práticas agrícolas
benéficas para o clima e o ambiente (Greening), alargando o leque de possibilidades do agricultor para efeitos de
cumprimento das obrigações previstas neste âmbito e, em simultâneo, potenciando benefícios sobre as espécies
polinizadoras.
Prevê-se ainda o recurso a outras fontes de informação oficial para a verificação do ano de instalação de jovem agricultor e
de novo agricultor, nomeadamente às bases de dados de informação do IFAP, I. P.
Por fim, aproveita-se a oportunidade para corrigir algumas inexatidões de redação entretanto detetadas, procedendo a
alterações nos artigos 13.º, 25.º, 26.º e a Anexo VI.
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 2/2020
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2020 vem alterar a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em
Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2017, de 25 de
julho, enquanto documento que visa consolidar uma abordagem estratégica e holística de prevenção e intervenção,
centrada nas pessoas em situação de sem-abrigo, para que ninguém tenha de permanecer na rua por ausência de
alternativas.
Considerando a necessidade de garantir a execução célere da ENIPSSA para responder às necessidades das pessoas
em situação de sem-abrigo, e atendendo à complexidade das situações e das respostas a implementar, bem como à
transversalidade de medidas de política que envolve, esta alteração visa garantir uma coordenação e gestão permanentes
da ENIPSSA, em estreita colaboração com as entidades participantes ao nível local, regional e nacional. Com este objetivo,
prevê-se um gestor executivo da ENIPSSA para garantir a identificação das necessidades concretas, a articulação entre as
várias entidades envolvidas e a implementação das medidas necessárias ao nível da prevenção, sinalização, alojamento de
emergência, temporário ou de transição, formação, saúde e reintegração.
Mais informação disponível em: enipssa
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EVENTOS
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 2ª 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.
O Programa BEST tem uma periodicidade anual, associada ao ano escolar e abrange todo o território nacional.
A participação nas ações é livre, sujeita a inscrição prévia. Destacam-se aquelas que terão lugar durante os
meses de fevereiro e março:

Marketing na hotelaria: como melhorar as vendas da sua empresa | Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa |
6 fev 2020 | 14h30-18h30
Social Media Marketing Strategy: como escolher a melhor rede social para promover o seu negócio | Escola
de Hotelaria e Turismo de Lisboa | 7 fev 2020 | 14h00-18h00
O poder de uma boa história: como usar o storytelling na estratégia de marketing do seu negócio | Escola de
Hotelaria e Turismo de Lisboa | 10 fev 2020 | 09h30-13h30
Como melhorar a gestão financeira do seu negócio | Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre | 10 fev 2020
| 09h00-13h00
Como gerir a fiscalidade da sua empresa | Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre | 10 fev 2020 |
14h00-18h00
Como criar um negócio de alojamento local | Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa | 12 fev 2020
| 09h30-13h30
Como elaborar um projeto de investimento para apresentar ao banco | Escola de Hotelaria e Turismo de
Portalegre | 14 fev 2020 | 14h00-17h30
Gestão operacional de um negócio de restauração: fatores críticos | Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal |
15 fev 2020 | 09h00-17h00

Customer Service: ações e estratégias para um serviço de excelência no negócio na restauração | Escola de
Hotelaria e Turismo de Setúbal | 18 fev 2020 | 09h00-13h00
Desperdício alimentar: uma oportunidade para reduzir os custos e aumentar a sustentabilidade na
restauração | Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre | 2 mar 2020 | 14h00-18h00
Gestão operacional de um negócio de restauração: fatores críticos | Escola de Hotelaria e Turismo de
Portalegre | 2 mar 2020 | 09h00-13h00
Estratégias de otimização de vendas em época baixa | Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre |
5 mar 2020 | 09h00-13h00

Customer Relationship Management: como implementar um sistema de CRM | Escola de Hotelaria e Turismo
de Portalegre | 5 mar 2020 | 14h00-18h00
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Como criar um negócio de restauração | Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal | 7 mar 2020 | 09h00-17h00
Engenharia e design de menus | Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal | 16 mar 2020 | 09h00-13h00
Gestão sustentável de energia e água na restauração | Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa | 16 mar 2020
| 09h00-13h00
Liderança de alta performance | Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa | 27 mar 2020 | 14h00-18h00
O turismo acessível e inclusivo como oportunidade de mercado | Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa | 31 mar 2020
| 14h30-18h30
As sessões programadas até junho de 2020 podem ser consultadas em: BEST

EVENTO DE MATCHMAKING “LABORATÓRIOS VIVOS PARA
A DESCARBONIZAÇÃO E MITIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS”
No dia 13 de fevereiro realizar-se-á nas instalações da Secretaria Geral do Ambiente e
Ação Climática – em Lisboa, um evento de Matchmaking “Laboratórios Vivos para a
Descarbonização e Mitigação das Alterações Climáticas”.
O encontro insere-se nas iniciativas do Fundo de Relações Bilaterais, entre o Operador do
Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono (Programa
Ambiente) e o seu Parceiro do País Doador, Innovation Norway.
Os participantes deverão apresentar soluções, operações e infraestruturas para desenvolver, testar e demonstrar
as soluções tecnológicas de baixo carbono; integração de modelos de governação e campanhas de sensibilização e
informação sobre as oportunidades de negócio e adoção de comportamentos sustentáveis/baixo carbono em termos
societais, nas seguintes áreas: (i) Economia Circular e Ambiente; (ii) Mobilidade urbana sustentável; (iii) Energia; (iv)
Edifícios.
Os participantes só poderão participar se realizarem reuniões bilaterais com entidades dos Países Doadores (Islândia,
Liechtenstein e Noruega). Podem ainda apresentar a sua ideia numa sessão de pitching de três minutos por entidade.
Neste caso, os primeiros 30 a submeterem a sua inscrição na plataforma serão os escolhidos.
As informações relacionadas com o registo no evento (que deve ser feito até 12 de fevereiro) podem ser consultadas
em: Info.
O Programa encontra-se disponível em: Programa
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IFSA2020: 4.ª CONFERÊNCIA EUROPEIA DE SISTEMAS AGRÍCOLAS
A 14.ª Conferência Europeia de Sistemas Agrícolas decorrerá entre 20 e 26 de
março de 2020, no Instituto de Ciências Agrícolas e Ambientais do Mediterrâneo,
na Universidade de Évora.
Este ano a Conferência apresenta como tema principal “as alterações climáticas e
os desafios que os sistemas agrícolas enfrentam, nomeadamente os associados
aos recursos”. O evento encontra-se estruturado em torno de seis temáticas: (1)
serviços de apoio à inovação; (2) a interseção entre ciência e prática: perspetivas do sistema agrícola; (3)
agroecologia como resposta às mudanças climáticas; (4) sistemas alimentares, redes e estruturas de poder; (5)
tecnologias inteligentes na agricultura e sistemas alimentares; e (6) integração paisagística da agricultura.
Mais informação disponível em: IFSA2020

8.º FÓRUM INFORMED CITIES “(RE)CONNECTING REGIONS- RURAL-URBAN
COOPERATION CHALLENGES AND PATHWAYS FORWARD”
Nos dias 2 e 3 de abril realiza-se, em Lucca, Itália, o oitavo Fórum da “Informed Cities”, este ano com um tema
que extravasa os limites da cidade. O desafio, neste ano de 2020, foi dar um passo em frente e olhar para além
dos limites da cidade para (re)conectar as regiões fortalecendo ligações e uma melhor governação entre áreas
urbanas e rurais. Os participantes serão convidados a ativamente explorarem e debaterem como é que ligações
e complementaridades mais fortes entre áreas urbanas e rurais podem: (i) ajudar a melhorar e ter sistemas
alimentares mais sustentáveis; (ii) suportar novos modelos de negócio e mercados de trabalho, (iii) superar os
desafios de oferta de serviços e infraestruturas públicas; (iv) integrar serviços de ecossistemas; e (v) fortalecer
ligações culturais.
Mais informação disponível: aqui

STARTUP OLÉ – SALAMANCA 2020
O Startup Olé é um dos maiores eventos de empreendedorismo tecnológico da Europa, que conta com o
apoio da Comissão Europeia - Startup Europe; Sistema de Integração Centro-Americano (SICA); Secretaria-geral
Iberoamericana (SEGIB); Universidade de Salamanca; INCYDE e Câmara Municipal de Salamanca.
A edição de 2020 irá realizar-se em Salamanca, entre os dias 5 a 7 de maio.
No Startup Olé, os participantes, startups, aceleradores, empresas, investidores, universidades e instituições
públicas reunir-se-ão para desenvolver sinergias, garantir oportunidades de financiamento e aumentar a
transformação digital através de uma série de atividades como matchmaking, mesas-redondas, oficinas, etc.
Esta é uma oportunidade para as startups portuguesas, focadas no mercado espanhol e no latino-americano,
que podem fazer parte da delegação portuguesa. Para tal, devem enviar suas informações através do
preenchimento do formulário, sendo posteriormente contactadas com mais detalhes operacionais.
Mais informação disponível: aqui

DESTACAM-SE AINDA:

PORTUGAL SMART CITIES

DATA

MAIS INFORMAÇÕES

6 e 8 de maio de 2020

https://portugalsmartcities.fil.pt/
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PREMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES
3.ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE IDEIAS E CRIATIVIDADE DO MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA

Está a decorrer, até ao mês de abril de 2020, o período de candidaturas à
3.ª Edição do Concurso de Ideias e Criatividade do Montado de Sobro e Cortiça.
Este concurso promovido pelo Município de Coruche no âmbito da
implementação e dinamização da Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC)
PROVERE Montado de Sobro e Cortiça visa estimular a criatividade e empreendedorismo no território e
fomentar a integração e a capitalização dos recursos endógenos no tecido económico existente e/ou potencial,
através do reconhecimento de projetos inovadores que demonstrem ter potencial para produzir um efeito
impulsionador na dinamização do Montado de Sobro e Cortiça.
O concurso estrutura-se em quatro categorias: (1) Turismo e Visitação; (2) Floresta e Agroalimentar; (3) Design e
Novos Produtos da Cortiça; (4) Moda (coordenados e/ou calçado).
As candidaturas para a categoria Moda decorrem até ao dia 13 de abril de 2020 (23h59m) e as das restantes
categorias decorrem até ao dia 26 de abril de 2020 (23h59m).
Mais informação disponível: aqui

RURAL INSPIRATION AWARDS 2020, #RIA2020
Os prémios “Rural Inspiration” reconhecem as iniciativas mais inspiradoras
financiadas pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER),
demonstrando a contributo da política de desenvolvimento rural para uma Europa
rural mais competitiva, sustentável e inclusiva.
Os temas a concurso estão alinhados com as prioridades estratégicas em matéria de
crescimento verde definidas pela União Europeia, e focam boas práticas de projetos
cofinanciados pelo FEADER que promovem a bioeconomia e a ação climática em
contexto rural.
As candidaturas terão de ser submetidas através das redes rurais nacionais (Portugal:
Rede Rural Nacional).
As candidaturas ao #RIA2020 podem ser apresentadas até dia 1 de março, nas
seguintes categorias: (1) Bioeconomia; (2) Mitigação das alterações climáticas; (3)
Adaptação às alterações climáticas.
Mais informação disponível: aqui
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PRÉMIO CAMPEÕES DA TERRA 2020
Está a decorrer, até ao dia 20 de março de 2020, o período de inscrições para o
Prémio Campeões da Terra 2020, que visa reconhecer o contributo de líderes
destacados do governo, sociedade civil e setor privado cujas ações tiveram um
impacto positivo sobre o ambiente.
O Prémio estrutura-se em quatro categorias: (1) Liderança Política, (2) Inspiração e ação; (3) Visão empreendedora
e (4) Ciência e Inovação.
Mais informação disponível: aqui

INNOWWIDE
Está a decorrer até 31 de março um convite para a apresentação de
candidaturas de Viability Assessment Projects (VAPs) no âmbito do
INNOWWIDE (Viability assessment of collaborative and INNOvative business
solutions in WorldWIDE markets), projeto cofinanciado pelo programa Horizonte 2020.
O convite é dirigido a PME que desenvolvam soluções inovadoras, com parcerias estratégicas fora da Europa,
ou que precisem de verificação sobre a viabilidade técnica, comercial, jurídica e socioeconómica das mesmas.
O orçamento total disponível para este convite é de 4,2 milhões de euros. Cada VAP aprovado receberá um
valor fixo de contribuição de 60.000€, representando um máximo de 70% dos custos totais elegíveis (pessoal,
consumíveis, equipamentos, subcontratação, outros).
As candidaturas devem ser apresentadas através do portal: https://innowwide.smartsimple.ie/s_Login.jsp
Mais informação disponível: aqui

RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS AINDA EM CURSO:

ENCERRAMENTO

LINK

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 INCODE2030

SELO INCODE.2030
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NOTÍCIAS
POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM PÓS 2020
O Parlamento Europeu disponibilizou recentemente um conjunto de informação sobre a reforma da Política
Agrícola Comum no período pós 2020 (apenas em inglês).
O documento pode ser consultado aqui e informação complementar pode ser acedida em:
Post 2020 CAP Reform

RELATÓRIO “BIOECONOMY AND CLIMATE ACTION IN RURAL AREAS”
Encontra-se disponível online o relatório que sintetiza as principais recomendações e
conclusões do 2º encontro do grupo temático “Bioeconomia e Ação Climática em
Áreas Rurais” que decorreu a 11 de dezembro de 2019, em Bruxelas, no âmbito da
European Network for Rural Development (ENRD).
Foram discutidas novas abordagens passíveis de encorajar os diversos intervenientes na área da
bioeconomia (Redes Rurais Nacionais, autoridades e stakeholders envolvidos nas cadeias de valor da
bioeconomia ou em iniciativas locais de bioeconomia) a aplicar práticas mitigadoras das alterações
climáticas. Para além do relatório síntese do encontro, estão disponíveis documentos de suporte à temática,
nomeadamente as diversas apresentações que tiveram lugar ao longo do evento, um documento com
exemplos práticos de como os empreendedores, agricultores e comunidades rurais podem obter apoio para a
adoção de práticas mais sustentáveis e documentos temáticos relacionados com a bioeconomia, a eficiência no
uso dos recursos, economia verde – oportunidades para a Europa Rural.
Mais informação disponível: aqui

FUNDO PARA A TRANSIÇÃO JUSTA
Foi recentemente apresentado o novo Fundo para a Transição Justa da União Europeia, uma das formas
de concretizar o Pacto Ecológico Europeu, prometido pela Comissão Europeia, para criar uma economia
competitiva e que trave as alterações climáticas.
Este Fundo mobilizará 7,5 mil milhões de euros para alavancar mais investimento público e privado, o qual deve
alcançar os 100 mil milhões de euros, contribuindo para o objetivo de reconverter a indústria de produção de
energia com base em combustíveis fósseis, tais como o carvão, mas também os setores da habitação e dos
transportes.
Mais informação disponível: aqui

ERRO ZERO – FERRAMENTAS DE AUTOAUDITORIA
A AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão disponibiliza um conjunto de
Ferramentas de Autoauditoria com o objetivo de auxiliar os beneficiários na gestão criteriosa
das operações cofinanciadas pelos Fundos da União Europeia. A Autoauditoria permite a
verificação da conformidade dos procedimentos, constituindo mais um instrumento ao
serviço dos beneficiários. As ferramentas de Autoauditoria estão acessíveis no Menu Apoio ao Utilizador, no
qual estão disponíveis guias destinados a operações financiadas pelo Fundo Social Europeu (FSE) e pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e/ou Fundo de Coesão (FC), assim como diversos guias e vídeos
de apoio de suporte ao Balcão 2020.
Mais informação disponível: aqui
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PORTAL DA COMPETITIVIDADE
O Portal da Competitividade é a nova ferramenta para empresas e empreendedores que
procuram o apoio mais adequado para os seus projetos.
Este Portal visa simplificar a identificação de incentivos financeiros que podem ser adequados
à concretização dos objetivos e à satisfação de necessidades empresariais, através de um motor
de busca que, de acordo com o perfil e objetivos do utilizador, apresenta as soluções mais indicadas para
cada projeto, com ligação aos Avisos de Candidatura a decorrer no âmbito do Portugal 2020 e outros apoios
da União Europeia.
O Portal contém ainda informação sobre infraestruturas de acolhimento empresarial e infraestruturas
tecnológicas, assim como sobre redes nacionais e internacionais de apoio à competitividade.
Mais informação disponível: aqui

REUNIÃO DO GRUPO TEMÁTICO “ALDEIAS INTELIGENTES” E “COMUNIDADES DE ENERGIAS
Realizou-se, no dia 22 de janeiro, em Bruxelas, a 10ª reunião do Grupo Temático com
foco em “Aldeias Inteligentes” e “Comunidades de Energias Renováveis”.
A Diretiva Europeia relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis
exige que os Estados Membros tomem medidas para promover o desenvolvimento das “Comunidades de
Energias Renováveis” (CER) através de medidas incluídas nos quadros nacionais para cumprimento das metas
da Europa relativas às alterações climáticas. Uma CER é uma entidade legal, aberta e autónoma formada por
PME ou autoridades locais, incluindo os municípios que participam voluntariamente no agrupamento. Tem
como objetivo principal fornecer benefícios ambientais, económicos ou sociais à comunidade/membros ou para
as áreas locais em que operam. As CER usam os recursos naturais locais para reduzir as emissões e os gastos
com fontes externas de energia. Com um modelo de negócios sólido, com o tempo, qualquer lucro pode ser
reinvestido nas aldeias e comunidade da área.
Tendo em conta que muitas comunidades na Europa já aplicam estes princípios e existem outras interessadas
em aproveitar a oportunidade, as CER são um veículo ideal para as 'Aldeias Inteligentes'. Assim, a reunião
teve como objetivos: (i) compreender as oportunidades no novo cenário político para apoiar a criação e o
desenvolvimento de comunidades de energia renovável nas áreas rurais da EU; (ii) aprender com as iniciativas de
base existentes e explorar como criar as condições locais para que essas iniciativas surjam e cresçam; (iii) discutir
como as comunidades de energia renovável e as aldeias inteligentes poderiam beneficiar umas das outras e
definir como os futuros planos estratégicos da PAC e a política de coesão poderiam efetivamente apoiar uma
transição energética nas áreas rurais. As apresentações realizadas durante o evento encontram-se disponíveis:
aqui.
De destacar ainda as publicações da Rede Europeia para o Desenvolvimento Rural relativas a estas temáticas:
#23. 'Green Economy - Opportunities for Rural Europe' (2017): explora algumas das formas pelas quais a
sustentabilidade social e ambiental pode contribuir para o crescimento económico nas áreas rurais da Europa.
Destaca algumas das oportunidades para as áreas rurais proporcionadas pela transição para a economia verde,
através da mudança para a economia de baixo carbono e agricultura e silvicultura mais sustentáveis.
O documento analisa ainda aspetos práticos dos projetos de economia verde e como a cooperação pode ajudar a
obter melhores resultados.
#26. ‘Smart Villages: Revitalising Rural Services’ (2018): mostra comunidades rurais da Europa que tomaram
a iniciativa de encontrar soluções práticas para os desafios que enfrentam e aproveitar novas oportunidades.
Explora como a inovação digital e social pode ser usada de forma diferente e criativa para melhorar os serviços
básicos nas áreas rurais.
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CONTACTOS

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

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