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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas que  
exerçam atividade agrícola

1. PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE MARÇO DE 2020 
(17:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio Nº 003/
RotaGuadiana/10211/2020

OPERAÇÃO 10.2.1.1. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO  
AGRÍCOLA (GAL ROTA DO GUADIANA)

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

A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo custo total 
elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 1.000€ e inferior ou igual a 40.000€.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Margem Esquerda do 
Guadiana, a saber: concelhos de Mourão, Barrancos, Moura, Serpa e as freguesias de Santana de Cambas  
e Corte Pinto no concelho de Mértola.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 25.000€ por 
beneficiário, aplicando-se uma taxa de 50% sobre o investimento total elegível.

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

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria n.o 152/2016, de 25 de maio, na sua 
redação atual.

 A dotação orçamental total é de 230.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

 

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2220158
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2220158
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
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OPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS  
– COMPONENTE MERCADOS LOCAIS (GAL ROTA DO GUADIANA)

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE MARÇO DE 2020 
(17:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio Nº 003/
RotaGuadiana/10214/2020

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

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

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

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

a) Criação, ou modernização de infraestruturas existentes nos mercados locais;
b) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade que permitam escoar  
     e valorizar a produção local;
c) Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;
d) Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Margem Esquerda do 
Guadiana, a saber: concelhos de Mourão, Barrancos, Moura, Serpa e as freguesias de Santana de Cambas e 
Corte Pinto no concelho de Mértola.

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

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria n.o 152/2016, de 25 de maio, na sua 
redação atual. A dotação orçamental total é de 160.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2221006
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2221006
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
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BENEFICIÁRIOS: 

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

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE MARÇO DE 2020 
(17:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio Nº 004/
RotaGuadiana/10214/2020

OPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS  
– COMPONENTE CADEIAS CURTAS (GAL ROTA DO GUADIANA)

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

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

As ações elegíveis são as seguintes:
a) Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;
b) Ações de sensibilização e educação para consumidores ou outro público-alvo;
c) Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais;
d) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade junto de núcleos urbanos       
    que permitam escoar e valorizar a produção local;
e) Deslocações dos produtores aos mercados locais.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Margem Esquerda 
do Guadiana, podendo abranger concelhos limítrofes, exceto quando respeitem a pontos de venda 
coletivos que se traduzem em estruturas fixas, a saber: concelhos de Mourão, Barrancos, Moura, Serpa e as 
freguesias de Santana de Cambas e Corte Pinto no concelho de Mértola.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 200.000€ por 
beneficiário, aplicando-se a taxa definida na Portaria n.o 338/2019, de 30 de setembro.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria n.o 152/2016, de 25 de maio, na sua 
redação atual. A dotação orçamental total é de 160.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2221063
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2221063
https://dre.pt/application/conteudo/125016448
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
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BENEFICIÁRIOS: 

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

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE MARÇO DE 2020 
(17:00:59)

MAIS INFORMAÇÕES

Anúncio Nº 002/
RotaGuadiana/10216/2020

OPERAÇÃO 10.2.1.6. RENOVAÇÃO DE ALDEIAS (GAL ROTA DO GUADIANA)

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

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos de recuperação e beneficiação do 
património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo e seu apetrechamento, sinalética de 
itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos e elaboração 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 e coletivas, cujo custo total 
elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Margem Esquerda do 
Guadiana, a saber: concelhos de Mourão, Barrancos, Moura, Serpa e as freguesias de Santana de Cambas e 
Corte Pinto no concelho de Mértola.

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

O nível de apoio a conceder no âmbito do presente período de apresentação de candidaturas é de 80%, 
conforme definido no ponto 2 do artigo n.o 49 da Portaria n.o 338/2019, de 30 de setembro.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo XI da Portaria n.o 152/2016, de 25 de maio, na sua 
redação atual. 

A dotação orçamental total é de 270.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2220182
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2220182
https://dre.pt/application/conteudo/125016448
https://dre.pt/application/conteudo/125016448
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O objeto deste Aviso é a valorização dos ativos histórico-culturais para consolidar a Região do Alentejo 
como destino turístico associado a uma oferta qualificada e ajustada às características patrimoniais, 
reforçando a sua identidade de território de qualidade. Considerando que o enquadramento em causa é 
efetuado de acordo com os princípios definidos na Prioridade de investimento 6.3 do objetivo temático 6, 
constitui objetivo específico do presente aviso de concurso apoio à realização de eventos associados ao 
património, cultura e a bens culturais, inseridos nos Programas de Valorização Económica de Recursos 
Endógenos (PROVERE) enquadrados nas Estratégias de Eficiência Coletiva (EEC) aprovadas para a NUT 
II – Alentejo.

São passíveis de financiamento as operações que contemplem a seguinte tipologia de projetos: Apoio à 
realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens culturais, com elevado impacte em 
termos de projeção da imagem da região, através da programação em rede a nível intermunicipal e ou 
regional sempre que adequado.

As operações deverão promover a acessibilidade a pessoas com deficiência ou incapacidade em itinerários 
de turismo acessível para todos, quer no que concerne às acessibilidades físicas, quer comunicacionais.

Apenas são apoiados projetos de animação e programação cultural ou de organização de eventos que 
apresentem potencial de captação de fluxos turísticos e que estejam enquadrados numa Estratégia de 
promoção turística e na EEC aprovada.

O apoio aos projetos referidos é atribuído para o lançamento da iniciativa, e quando realizados de forma 
continuada, até ao limite de três anos e com intensidade degressiva do financiamento. De acordo com 
a Deliberação da Comissão Diretiva do PO Alentejo 2020 (Anexo III), será aplicada a seguinte escala 
degressiva aos projetos:

 No de lançamento da iniciativa: taxa máxima de financiamento 85%
 2o ano de realização: taxa máxima de financiamento 70%
 3 o ano de realização: taxa máxima de financiamento 55%
 4o e anos seguintes: taxa de financiamento 0%

 
São elegíveis as despesas resultantes dos custos reais incorridos com a realização da operação que 
respeitem a regulamentação comunitária aplicável, artigo 115o do Decreto-Lei n.o 159/2014, de 27 outubro, 
na sua atual redação, e os artigos 7o e 117o do RE SEUR.

Não são elegíveis as despesas previstas no artigo 15o do Decreto-Lei n.o 159/2014, de 27 setembro, na sua 
atual redação, e as despesas relativas (i) ao funcionamento, manutenção ou reparação ligadas à exploração 

BENEFICIÁRIOS: 

Outras entidades sem fins lucrativos e agentes 
culturais, mediante protocolo ou outras formas 
de cooperação com Entidades da Administração 
Pública Central ou Autarquias Locais e suas 
associações

AVISO N.O ALT20-14-2020-02 – PATRIMÓNIO CULTURAL

DATA DE  
ENCERRAMENTO

9 DE ABRIL DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO Nº  
ALT20-14-2020-02

2. ALENTEJO 2020 – PROGRAMA OPERACIONAL  
    REGIONAL DO ALENTEJO

https://dre.pt/application/conteudo/58605739
https://poseur.portugal2020.pt/media/41190/decreto-lei-88-2018-pagamentos-em-numer%C3%A1rio.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41308/portaria-332-2018.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1cfc527d-60d5-44c6-820b-9c55b43341a3
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1cfc527d-60d5-44c6-820b-9c55b43341a3


9Boletim # 23 | Março 2020

das infraestruturas; (ii) intervenções de modernização ou reconversão de equipamentos financiados nos 
últimos 10 anos.
 
Os indicadores a ter em consideração são os seguintes:

 Indicadores de realização: Aumento do número esperado de visitantes a sítios de património cultural  
e natural e atrações beneficiários de apoio (Unid: visitantes/ano)

 Indicadores de resultados: (i) Eventos realizados de caráter internacional (Unid: número); (ii) 
Espectadores (animação cultural) (Unid.: n.o.)

Os apoios a conceder revestem a forma não reembolsável, sendo o financiamento, regra geral, baseado no 
reembolso das despesas elegíveis efetivamente realizadas e pagas pelos beneficiários.

A dotação do Fundo a atribuir à totalidade das operações é 1.000.000€.

As candidaturas serão selecionadas e avaliadas de acordo com os seguintes critérios de mérito:

 A = Eficiência e Sustentabilidade (inovação, dimensão, etc.);
 B = Adequação à Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) (Contributo EEC e Estratégia do  

    Turismo Alentejo);
 C = Eficácia;
 D = Abordagem Integrada (parcerias e novos públicos)

A fórmula aplicável é a seguinte

MO = 0,30 x A + 0,15 x B + 0,35 x C + 0,20 x D
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BENEFICIÁRIOS: 

Autarquias Locais, suas Associações e empresas 
do setor empresarial detidas a 100% por entidades 
públicas, enquadradas nas entidades previstas nas 
alíneas a) e b) do artigo 37o do RE SEUR, desde que 
enquadradas nos Pactos de Desenvolvimento e 
Coesão Territorial (PDCT) aprovados

AVISO NO ALT20‐03‐2020‐03/4/5/6/7 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  
– ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCALL

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE JUNHO DE 2020 (18H)

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO Nº ALT20‐03 
‐2020‐03 (CIMAC)

Constitui objetivo específico dos Avisos o apoio a projetos que 
contemplem a implementação de ações que visem aumentar a 
eficiência energética e a utilização de energias renováveis para 
autoconsumo nas Infraestruturas da Administração Pública Local, 
contribuindo assim para um aumento da eficiência energética dos 
equipamentos e, também para a redução da fatura energética.

As tipologias de intervenções a apoiar respeitam a:

a) Intervenções ao nível do aumento da eficiência energética dos 
edifícios e equipamentos públicos existentes da Administração 
Local (intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o 
objetivo de proceder à instalação de isolamento térmico em 
paredes, pavimentos, coberturas e caixas de estore; intervenções na 
envolvente envidraçada dos edifícios, nomeadamente através da 
substituição de caixilharia com vidro simples e caixilharia com vidro 
duplo sem corte térmico, por caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução equivalente em termos 
de desempenho energético, e respetivos dispositivos de sombreamento; iluminação interior e intervenções 
nos sistemas técnicos instalados, através da substituição dos sistemas existentes por sistemas de elevada 
eficiência, ou através de intervenções nos sistemas existentes que visem aumentar a sua eficiência 
energética, nomeadamente integração de água quente solar, incorporação de microgeração, sistemas de 
iluminação, aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) e, instalação de sistemas e equipamentos 
que permitam a gestão de consumos de energia, por forma a contabilizar e gerir os consumos de energia, 
gerando assim economias e possibilitando a sua transferência entre períodos tarifários).

b) Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nos edifícios e equipamentos da 
Administração Local para autoconsumo desde que façam parte de soluções integradas que visem a 
eficiência energética (instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária e 
climatização e instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de 
energia renovável).

c) Intervenções nos sistemas de iluminação pública, sistemas semafóricos e sistemas de iluminação 
decorativa, tais como monumentos, jardins, entre outros, com o objetivo de reduzir os consumos de 
energia, através da instalação de sistemas e tecnologias mais eficientes, assim como pela introdução de 
sistemas de gestão capazes de potenciar reduções do consumo de energia elétrica associado a estes 
sistemas;

d) Auditorias, diagnósticos e outros trabalhos necessários à realização de investimentos, bem como a 

AVISO Nº ALT20‐03 
‐2020‐04 (CIMAA)

AVISO Nº ALT20‐03 
‐2020‐05 (CIMBAL)

AVISO Nº ALT20‐03 
‐2020‐06 (CIMLT)

AVISO Nº ALT20‐03 
‐2020‐07 (CIMAL)

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2020-03.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2020-03.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2020-04.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2020-04.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2020-05.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2020-05.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2020-06.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2020-06.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2020-07.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2020-07.zip
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avaliação «ex-post» independente que permita a avaliação e o acompanhamento do desempenho e da 
eficiência energética do investimento;

As intervenções devem apresentar obrigatoriamente investimentos na tipologia de operação a) ou c) e, 
complementarmente, na(s) tipologia(s) de operação b) e/ou d).

As candidaturas apresentadas ao abrigo das alíneas a) ou b) devem ser acompanhadas por Certificado 
Energético e respetivo Relatório de auditoria/Avaliação Energética relativo às infraestruturas a 
intervencionar.

As candidaturas apresentadas ao abrigo da alínea c) devem obedecer aos parâmetros de referência 
estabelecidos pela DGEG e ser acompanhadas de diagnóstico/estudo que demonstre a adequação do 
investimento que vise a eficiência energética. Os requisitos das medidas de eficiência energética e energias 
renováveis elegíveis, por tipologia de operação, são as que se encontram descritas no Anexo III do Aviso.

O grau de maturidade mínimo exigido para as operações na fase de apresentação de candidatura consiste 
na evidência dos seguintes elementos:

a) Aprovação do projeto de execução/requisitos técnicos das intervenções a realizar, calendário de 
realização e orçamento das componentes principais da operação que evidenciem a consolidação das 
soluções técnicas a adotar, adequada fundamentação dos custos, bem como a definição do planeamento 
das ações a realizar;

b) Certificado Energético válido do edifício objeto da operação, alvo das intervenções previstas nas alíneas 
a) e b) do ponto 2.1 do Aviso, devidamente acompanhado do Relatório de Avaliação Energética/Avaliação 
Energética, que demonstre a adequação do investimento, bem como evidência de que as intervenções a 
desenvolver garantem um mínimo de redução em 30% no consumo de energia primária, face ao consumo 
verificado antes da realização do investimento.

Os apoios a conceder aos investimentos podem assumir a natureza de subvenção reembolsável (que é 
integralmente restituído sem lugar ao pagamento de juros, através da entrega anual de um montante 
não inferior a 70 % das poupanças energéticas líquidas anuais até à liquidação da totalidade da subvenção 
no prazo máximo a ser definido na avaliação da candidatura, podendo o reembolso programado ser 
antecipado por iniciativa do beneficiário) ou de subvenção não reembolsável, de acordo com as regras 
constantes no ponto 11 do Aviso.

Nos casos de subsídios reembolsáveis a taxa máxima de cofinanciamento FEDER das operações é de 
95%, incidindo sobre as despesas elegíveis e nos casos de subsídios não reembolsáveis a taxa máxima de 
cofinanciamento varia de acordo com o disposto no ponto 10.2 do Aviso.

O prazo máximo de conclusão da operação é de 36 meses, contados a partir da data de assinatura do 
termo de aceitação, tendo como limite 31 dezembro 2023.

A dotação do Fundo FEDER a atribuir à totalidade das operações a selecionar no âmbito do presente Aviso 
é a que consta dos respetivos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, a saber:

Comunidade Intermunicipal Dotação FEDER Comunidade Intermunicipal Dotação FEDER

Alto Alentejo (CIMAA) 1.280.870€ Lezíria do Tejo (CIMLT) 4.209.590€

Alentejo Central (CIMAC) 536.530€ Alentejo Litoral (CIMAL) 4.209.590€

Baixo Alentejo (CIMBAL)
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BENEFICIÁRIOS: 

Municípios e Comunidades Intermunicipais  
da NUTS III da Lezíria do Tejo

AVISO NO ALT20‐27‐2020‐01 – VIVEIROS DE EMPRESAS

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE MARÇO DE 2020 (18H)

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO Nº ALT20‐27 
‐2020‐01O objeto deste Aviso consiste em apoiar projetos que visem 

assegurar um ecossistema favorável ao desenvolvimento da 
atividade empresarial na região Alentejo, designadamente a 
criação e requalificação de viveiros de empresas, no âmbito de 
Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial, nos termos 
do Mapeamento dos investimentos em infraestruturas de apoio à atividade empresarial e previstas no 
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIM.

O enquadramento em causa é feito por via da prioridade de investimento 8.8 – “Concessão de apoio ao 
desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à 
criação de empresas” do objetivo temático 8 – “Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e 
apoio à mobilidade dos trabalhadores”.

São suscetíveis de apoio os projetos individuais de desenvolvimento de viveiros de empresas, de iniciativa 
municipal ou supramunicipal, que visem o estímulo ao empreendedorismo e a criação de emprego local.

São elegíveis as despesas relativas a: (i) Estudos prévios, projetos e fiscalização; (ii) Trabalhos de 
construção civil em edifícios e instalações, equipamentos, infraestruturas físicas de uso coletivo, tais como, 
telecomunicações, banda larga, distribuição de água e energia, recolha de resíduos e efluentes e outras 
tecnicamente necessárias.

Não são elegíveis (i) as despesas com intervenções em edifícios que tenham sido objeto de apoio há 
menos de dez anos; (ii) as despesas de manutenção e funcionamento; (iii) as despesas relativas a operações 
realizadas por administração direta.

A taxa máxima de financiamento das despesas elegíveis é de 85%.

Os apoios a conceder revestem a forma não reembolsável.
 
A dotação a atribuir à totalidade das operações a selecionar no âmbito do presente Aviso é a que consta do 
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Lezíria do Tejo, a saber: 332.048€. O valor encontra-se 
deduzido da reserva de desempenho definida ao nível do eixo do PO (6%).

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=55d2b4bc-c339-46a2-84d9-345a3135aaa1
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=55d2b4bc-c339-46a2-84d9-345a3135aaa1
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BENEFICIÁRIOS: 

Câmaras Municipais, Áreas Metropolitanas  
e Comunidades Intermunicipais

AVISO NO POISE-22-2020-03 – 1.06 – APOIO TÉCNICO À ELABORAÇÃO E 
MONITORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS PARA A IGUALDADE

DATA DE  
ENCERRAMENTO

21 DE ABRIL DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO Nº POISE
-22-2020-03

3. POISE – PROGRAMA OPERACIONAL  
    INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO

O presente Aviso refere-se à Tipologia 1.06 – Apoio técnico à 
elaboração e monitorização da execução e avaliação dos planos 
para a igualdade, do Programa Operacional Inclusão Social e 
Emprego, correspondendo a uma das tipologias de operações que 
dá resposta aos objetivos da Estratégia Nacional para a igualdade 
e a Não Discriminação (ENIND) – Portugal + Igual 2018-2030 e 
aos respetivos Planos Nacionais de Ação – Plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens 
(PAIMH), Plano de ação para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica 
(PAVMVD) e Plano de ação para o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e 
expressão de género e características sexuais (PAOIEC), bem como do IV Plano de ação para a prevenção  
e o combate ao tráfico de seres humanos 2018-2021.

No âmbito desta tipologia de operações pretende-se apoiar ações relativas ao desenvolvimento de 
diagnósticos, à elaboração, implementação, divulgação e avaliação de planos para a igualdade, de âmbito 
municipal. Estes planos devem garantir uma visão integrada do território, definindo uma estratégia de 
territorialização das políticas de igualdade e não discriminação da ENIND.

São suscetíveis de apoio as seguintes atividades sequenciais, distribuídas por duas Fases:

 Fase 1: (i) Atividade 1. Elaboração do diagnóstico; (ii) Atividade 2. Elaboração/atualização e implementação 
do Plano para a Igualdade;

 Fase 2: (i) Atividade 3. Divulgação e avaliação do Plano para a Igualdade.

Os apoios a conceder no âmbito deste concurso revestem a natureza de subvenção não reembolsável.

A dotação financeira afeta ao presente concurso é de 3.311.000€, para uma meta de 94 Planos para a 
Igualdade, sendo que o financiamento de cada Plano terá um valor máximo de 35.000€.

A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu – FSE (85%) e pela 
Contribuição Pública Nacional – CPN (15%), a qual é suportada pelos beneficiários.

Caso a candidatura seja apresentada por uma Área Metropolitana ou Comunidade Intermunicipal, pode 
integrar tantos Planos Municipais para a Igualdade e Não Discriminação quantos os municípios que as 
constituem, devendo, contudo, abranger no mínimo 80% dos municípios que a integram, o que é condição 
de admissibilidade de candidatura. Os municípios que integram essas entidades não podem apresentar 
candidaturas individualmente.

São elegíveis as despesas relativas a: (i) Encargos diretos com o pessoal; (ii) Outros encargos com pessoal; 
(iii) Encargos diretamente relacionados com as atividades da operação.

O regime de financiamento da operação pode ser de acordo com as seguintes modalidades: (1) Modalidade 
de reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos; (2) Modalidade de montantes fixos;  
(3) Eficiência e resultados.

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a41bd545-95ab-4b35-958c-06686ba7f5fb
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a41bd545-95ab-4b35-958c-06686ba7f5fb
http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/legislacao/RCM_61_2018.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/115536003/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115536003/details/maximized
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BENEFICIÁRIOS: 

Entidades da Administração Pública Central; 
Autarquias Locais e suas Associações; Setor 
Empresarial do Estado; Setor Empresarial Local; 
Outras entidades, nomeadamente organizações 
não-governamentais da área do ambiente e pessoas 
coletivas sem fins lucrativos, mediante protocolo 
ou outras formas de cooperação com as entidades 
anteriormente referidas

AVISO POSEUR-15-2020-01 – RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS  
DUNARES DEGRADADOS

4. POSEUR – PROGRAMA OPERACIONAL 
    SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS

O presente Aviso pretende apoiar operações que visem a manutenção e reposição das condições naturais 
do ecossistema costeiro e que assegurem a sua estabilidade biofísica por via da renaturalização de áreas 
dunares degradadas, em áreas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas e na Rede Natura 2000. 
Estas ações são estritamente direcionadas para a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas dunares 
localizadas nas áreas referidas e comprovadamente degradados.

A tipologia de operação a apoiar diz respeito ao domínio de intervenção a) “Conservação da Natureza” na 
tipologia definida na seguinte alínea do artigo 70.o do RE SEUR: a) iv) Ações de adaptação às alterações 
climáticas previstas para as áreas da biodiversidade na Estratégia Nacional para Adaptação às Alterações 
Climáticas, tais como ecossistemas dunares e galerias ripícolas.

São suscetíveis de apoio as seguintes ações:

a) Ações de recuperação dos ecossistemas dunares e renaturalização de áreas naturais degradadas;
b) Ações de intervenção na duna primária e na duna secundária através da correta interseção do trânsito 
eólico de forma a promover a acreção do cordão dunar em zonas especialmente fragilizadas;
c) Ações de recuperação de habitats dunares prioritários degradados: (i) por via de intervenções visando a 
diminuição do pisoteio; (ii) através de ações visando o aumento da diversidade florística das áreas dunares 
degradadas.

Cada operação deverá ainda contemplar a sensibilização de diversos públicos-alvo e divulgação da 
problemática relativa à fragilidade das estruturas dunares no âmbito das intervenções a realizar.

São elegíveis ações de adaptação às alterações climáticas em ecossistemas dunares degradados integrados 
na Rede Nacional de Áreas Protegidas e na Rede Natura 2000 de todas as regiões NUTS II do Continente, 
excetuando-se as ações previstas no âmbito do Plano de Ação do LITORAL XXI, no domínio de Intervenção 
Estratégico n.o 2 – Prevenção e Gestão de Riscos.

As operações a apresentar para serem elegíveis terão de ser instruídas com parecer favorável do Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) que confirme o cumprimento das seguintes condições:

i) Que as intervenções se localizam em áreas enquadradas no âmbito geográfico definido no presente 
Aviso;
ii) Que as intervenções incidem em sistemas dunares degradados;
iii) Que está assegurado o cumprimento das seguintes condições previstas nas alíneas a) e b) do número 1 
do artigo 72.o do RE SEUR:

DATA DE  
ENCERRAMENTO

29 DE ABRIL DE 2020 (18H)

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO POSEUR 
-15-2020-01

https://poseur.portugal2020.pt/media/42304/aviso-poseur-15-2020-01.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/42304/aviso-poseur-15-2020-01.pdf
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 a. Estejam em conformidade com os objetivos e disposições previstos nos documentos de natureza 
estratégica e regulamentar da área da conservação da natureza, nomeadamente o Quadro de Ações 
Prioritárias para a Rede Natura 2000 (PAF), a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade 2030 e o Plano Sectorial para a Rede Natura 2000;
 b. Cumpram as disposições legais nacionais e comunitárias em matéria de ambiente, 
nomeadamente as Diretivas Aves e Habitats.
iv) O referido parecer incluirá ainda a identificação dos documentos de natureza estratégica e 
regulamentar da área da conservação da natureza em que a operação tem enquadramento, assim 
como a análise do ICNF quanto ao contributo da operação para as medidas da ENAAC 2020.

O parecer do ICNF deverá ser solicitado àquela entidade, através do endereço eletrónico dpai@icnf.pt 
ou secretariado.cd@icnf.pt até à data limite de 15 dias úteis antes da data de fecho do Aviso, isto é, até 
ao dia 7 de abril de 2020, sendo que o parecer deverá ser emitido por esta entidade no prazo de 10 dias 
úteis, findo o qual, em caso de não pronúncia, se consideram cumpridos.

A forma do apoio a conceder às candidaturas a aprovar no âmbito do presente Aviso reveste a natureza 
de subvenção não reembolsável.

A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de 2.600.000€. O apoio a cada operação não poderá 
ultrapassar o montante máximo de 200.000€. A taxa máxima de cofinanciamento é de 85%, 
incindindo sobre o total das despesas elegíveis.

mailto:dpai@icnf.pt
mailto:secretariado.cd@icnf.pt
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BENEFICIÁRIOS: 

Associações empresariais; Entidades não 
empresariais do sistema de I&I (ENESII); Agências 
públicas com competências nos domínios 
de promoção do empreendedorismo e redes 
colaborativas

AVISO N.O 01/SIAC/2020 – SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS:  
PROMOÇÃO DO ESPÍRITO EMPRESARIAL

5. COMPETE 2020 – PROGRAMA OPERACIONAL  
     COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO

DATA DE  
ENCERRAMENTO

FASE I: ATÉ 30 DE  
ABRIL DE 2020

FASE II: DE 1 DE MAIO DE 
2020 A 31 DE JULHO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO Nº 01/SIAC/2020
O presente Aviso tem como objetivo apoiar projetos que se 
enquadrem na tipologia de operações “Promoção do Espírito 
Empresarial” (PI 8.3), em observância do previsto na alínea c) do 
artigo 127.o e nas alíneas a) a c) do n.o 3 do artigo 128.o do RECI:

a) Dinamização de iniciativas de deteção, de estímulo e de apoio ao empreendedorismo, à capacitação de 
iniciativas empresariais e à concretização de novas empresas;
b) Dinamização de iniciativas de mentoria e coaching para apoio ao desenvolvimento de ideias inovadoras;
c) Dinamização de projetos estruturantes de suporte ao empreendedorismo, envolvendo infraestruturas 
de aceleração, incubação e outras entidades do ecossistema de dinamização do empreendedorismo.

As candidaturas podem assumir a modalidade de “projetos individuais”, apresentado e realizado por um 
só beneficiário, ou a modalidade de “projetos em copromoção”, apresentado e realizado por dois ou mais 
beneficiários.

O presente Aviso tem aplicação nas regiões menos desenvolvidas NUTS II (Norte, Centro e Alentejo), 
sendo que os efeitos do projeto têm de se fazer sentir em pelo menos duas destas regiões.

São elegíveis as despesas enunciadas nos n.os 1, 2, 3, 4 e 7 do artigo 136.o do RECI, sendo estabelecidos no 
Anexo A do Aviso os limites máximos à elegibilidade das despesas previstas e as condições específicas à 
sua aplicação.

O cofinanciamento a atribuir é calculado através da aplicação, às despesas consideradas elegíveis, de uma 
taxa de 85%, salvo no caso dos projetos cujas atividades sejam elegíveis e estejam ao abrigo das regras de 
auxílios de Estado, onde a taxa não pode exceder 50% das despesas elegíveis. Para as entidades públicas, 
a componente de 15% não suportada pelo FSE deve obedecer ao previsto no artigo 67.o do Decreto-Lei n.o 
137/2014, de 12 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 127/2019, de 29 de agosto.

O apoio a conceder reveste a forma de incentivo não reembolsável. Nos termos do n.o 10 do artigo 136.o 
do RECI, os custos elegíveis assentam numa base de custos reais.

A dotação a conceder no presente concurso é de 20.000.000€, com a repartição de 10.000.000€ para 
cada uma das fases do concurso.

Cada entidade beneficiária apenas poderá apresentar uma candidatura, quer seja na qualidade de 
beneficiário individual, quer seja enquanto beneficiário líder ou como cobeneficiário.

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=06091a82-8639-46db-b87a-c909ec821c63
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/115726886/201711230000/indice
https://dre.pt/application/conteudo/56747378
https://dre.pt/application/conteudo/56747378
https://dre.pt/application/conteudo/124283151
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BENEFICIÁRIOS: 

Empresas (PME e grandes empresas) de  
qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica

AVISO N.O 07/SI/2020 – SISTEMA DE INCENTIVOS “INOVAÇÃO PRODUTIVA”

DATA DE  
ENCERRAMENTO

20 DE ABRIL DE 2020 (19H)

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO Nº 07/SI/2020O presente Aviso tem aplicação nas regiões NUTS II do Continente 
(Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve), fora dos territórios de 
baixa densidade definidos pela CIC Portugal 2020 (Deliberação 
n.o 55/2015 e Deliberação n.o 20/2018). A localização do projeto 
corresponde à região onde se localiza o estabelecimento do 
beneficiário no qual irá ser realizado o investimento, podendo 
incluir também os investimentos localizados em territórios de baixa densidade, no caso de projetos 
com mais de um estabelecimento.

O Aviso apresenta como objetivo específico dar continuidade à atração de novo investimento empresarial, 
através da tipologia designada por “Inovação Empresarial”, definida nos termos do artigo 3.o do RECI, 
concedendo apoios financeiros a projetos que contribuam para o: (i) aumento do investimento empresarial 
das grandes empresas em atividades inovadoras (produto ou processo); (ii) reforço da capacitação 
empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços.

São suscetíveis de apoio os projetos individuais em atividades inovadoras, que se proponham desenvolver 
um investimento inicial, conforme definido no n.o 49 do artigo 2.o do Regulamento (UE) n.o 651/2014, de 16 
de junho, relacionados com as seguintes tipologias:

 Criação de um novo estabelecimento;
 O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, devendo esse aumento corresponder 

no mínimo a 20% da capacidade instalada em relação ao ano pré projeto. Nesta tipologia a empresa deve 
aumentar a sua capacidade produtiva de bens e/ou serviços já produzidos nesse estabelecimento;

 A diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente 
no estabelecimento, sendo que os custos elegíveis devem exceder em, pelo menos, 200% o valor 
contabilístico dos ativos que são reutilizados, tal como registado no exercício fiscal precedente ao início 
dos trabalhos (2018);

 A alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente (neste 
tipologia não se está na presença de novas produções: bens ou serviços, a tipologia corresponde a um 
alteração fundamental de processo global), sendo que os custos elegíveis devem exceder a amortização 
e depreciação dos ativos associados ao processo a modernizar no decurso dos três exercícios fiscais 
precedentes (2016, 2017 e 2018).

No âmbito do investimento inicial pode ainda ser incluída uma componente específica de formação de 
recursos humanos associada à participação de empresários, gestores e trabalhadores das empresas em 
ações de formação integradas no projeto em causa, que permitam uma melhor eficácia dos processos 
de inovação das empresas. Para esse efeito, as ações de formação integradas no projeto de investimento 
devem ser apresentadas de forma autónoma em candidatura a submeter ao Aviso Formação Integrada.
No formulário de candidatura os candidatos devem apresentar o investimento por estabelecimento com 
a correspondente tipologia acima referida ou caso não seja possível a tipologia dominante e descrever 
adequadamente ao nível técnico, económico e financeiro, as atividades de inovação (noções no referencial 
de MP) aplicadas em cada tipologia, de entre as seguintes: (i) inovação de Produto; (ii) Inovação de 
Processo; (iii) Inovação de Marketing (apenas para PME); (iv) Inovação Organizacional (apenas para PME).

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200204_AAC_07_SI_2020__Inov_Produtiva.pdf
http://centro.portugal2020.pt/index.php/orientacoes-nacionais/deliberacao-n-55-2015-da-cic-portugal-2020-alteracao-da-deliberacao-relativa-a-classificacao-de-territorios-de-baixa-densidade-para-aplicacao-de-medidas-de-diferenciacao-positiva-dos-territorios/download
http://centro.portugal2020.pt/index.php/orientacoes-nacionais/deliberacao-n-55-2015-da-cic-portugal-2020-alteracao-da-deliberacao-relativa-a-classificacao-de-territorios-de-baixa-densidade-para-aplicacao-de-medidas-de-diferenciacao-positiva-dos-territorios/download
https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/db_cic_20_2018_-raiva_pedorido_e_paraiso.pdf
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/115726886/201711230000/indice
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/avisos-Formacao


18Boletim # 23 | Março 2020

São elegíveis os projetos inseridos em todas as atividades económicas, com especial incidência aquelas que 
visam a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis com relevante criação de valor 
económico para as regiões alvo ou contribuam para a cadeia de valor dos mesmos e não digam respeito a 
serviços de interesse económico geral.

Estão excluídos 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): (a) Financeiras e de seguros – 
divisões 64 a 66; (b) Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220; (c) Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 
92; bem como as atividades identificadas no Anexo B do RECI.

São elegíveis as despesas previstas no ponto 8 do Aviso, respeitando as regras e limites máximos de 
elegibilidade aí constantes, designadamente:

 60% das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor do turismo;
 35% das despesas elegíveis totais do projeto no caso dos projetos do setor da indústria.

A taxa de financiamento dos projetos é obtida a partir da soma das parcelas, taxa base mais majorações, 
até ao limite máximo de 75%, de acordo com o previsto no ponto 11 do Aviso. O apoio total obtido pela 
aplicação da taxa de financiamento, sobre as despesas elegíveis será distribuído em duas componentes 
autónomas: (i) 50% do valor total através de um empréstimo bancário sem juros, associado a um 
instrumento financeiro financiado pelo Portugal 2020 (a Linha Capitalizar Mais); (ii) 50% do valor total 
através de incentivo não reembolsável, a atribuir no âmbito do SI Inovação.

A dotação afeta ao presente concurso, na componente de incentivo não reembolsável, é de 201,825 milhões 
de euros, corresponde à seguinte dotação indicativa por Programa Operacional (PO) e por Prioridade de 
Investimento (PI):

Programa Operacional

FEDER

Dotação  
orçamental totalPI 1.2 Inovação  

Produtiva Não PME
PI 3.3 Inovação  
Produtiva PME

Competitividade e  
Internacionalização 26.000.000€ 97.500.000€ 123.500.000€

Regional do Alentejo 1.000.000€ 3.000.000€ 4.000.000€

Cada candidato apenas pode apresentar uma candidatura.
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BENEFICIÁRIOS: 

Pequenas e Médias Empresas (PME) de qualquer 
natureza e sob qualquer forma jurídica, criadas  
há menos de dois anos

AVISO N.O 09/SI/2020 – SISTEMA DE INCENTIVOS  
“EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO”

DATA DE  
ENCERRAMENTO

20 DE ABRIL DE 2020 (19H)

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO N.o 09/SI/2020
O presente Aviso tem como objetivo apoiar projetos individuais 
de Empreendedorismo Qualificado e Criativo, que se traduzam 
na criação de um novo estabelecimento (n.o 49 do artigo 2.o do 
Regulamento (UE) n.o 651/2014, de 16 de junho), nas seguintes 
tipologias de operação:

a) A criação de empresas que desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de crescimento, 
incluindo as integradas em indústrias criativas e culturais, e ou setores com maior intensidade de 
tecnologia e conhecimento;
b) A criação de empresas que valorizem a aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e 
serviços.

Pode ainda ser incluída uma componente específica de formação de recursos humanos associada à 
participação de empresários, gestores e trabalhadores das empresas em ações de formação integradas 
no projeto em causa, que permitam uma melhor eficácia dos processos de inovação das empresas. Para 
esse efeito, as ações de formação integradas no projeto de investimento devem ser apresentadas de forma 
autónoma em candidatura a submeter ao Aviso Formação Integrada.

Pretende-se reforçar os níveis de empreendedorismo qualificado e criativo (incluindo empreendedorismo 
de base tecnológica), através de apoios diretos aos empreendedores, favorecendo a emergência de novas 
oportunidades de negócio, nomeadamente em domínios criativos e inovadores e o nascimento de mais 
empresas em setores de alta e média-alta tecnologia. O Empreendedorismo Qualificado e Criativo inclui 
as atividades das indústrias culturais e criativas, que fazem da utilização da criatividade, do conhecimento 
cultural e da propriedade intelectual, os recursos para produzir bens e serviços transacionáveis 
internacionalizáveis com significado social e cultural (como sejam as artes performativas e visuais, o 
património cultural, o artesanato, o cinema, a rádio, a televisão, a música, a edição, o software educacional 
e de entretenimento e outro software e serviços de informática, os novos media, a arquitetura, o design, a 
moda e a publicidade).

O Aviso valoriza ainda o alinhamento com as prioridades temáticas da Estratégia Regional de 
Especialização Inteligente (RIS3). São elegíveis os projetos inseridos em atividades económicas que visam 
a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis ou contribuam para a cadeia de valor 
dos mesmos e não digam respeito a serviços de interesse económico geral.

Não são elegíveis (i) os projetos que incluam investimentos diretamente decorrentes de obrigações 
expressamente previstas em contratos de concessão com o Estado (Administração Central ou Local), 
com exceção dos projetos do turismo que se traduzam no aproveitamento e valorização de património 
com valor histórico ou cultural, nos termos do n.o 6 do artigo 4.o do RECI; (ii) 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; (iii) as atividades identificadas no Anexo B 
do RECI.

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=07e1d91b-13ab-411a-8618-6c97d1135aa7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/avisos-Formacao
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/115726886/201711230000/indice
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São elegíveis as despesas previstas no ponto 8 do Aviso, respeitando as regras e limites máximos de 
Cada candidato apenas pode apresentar uma candidatura.

• 60% das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor do turismo;
• 35% das despesas elegíveis totais do projeto no caso dos projetos do setor da indústria.

A taxa de financiamento dos projetos é obtida a partir da soma das parcelas, taxa base mais 
majorações, até ao limite máximo de 75%, de acordo com o previsto no ponto 11 do Aviso. O apoio total 
obtido pela aplicação da taxa de financiamento, sobre as despesas elegíveis será distribuído em duas 
componentes autónomas: (i) 50% do valor total através de incentivo não reembolsável; (ii) 50% do valor 
total através de incentivo reembolsável.

A dotação afeta ao presente concurso é de 14,5 milhões de euros, correspondendo à seguinte dotação 
para o Programa Operacional Regional do Alentejo: 650.000€ para projetos em territórios de Baixa 
Densidade e 350.000€ para os restantes territórios.
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BENEFICIÁRIOS:  

 Pequenas e Médias Empresas (PME)

AVISO N.O 10/SI/2020 – SISTEMA DE INCENTIVOS  
“PROJETOS AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO”

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE DEZEMBRO  
DE 2020 (19H)

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO Nº 10/SI/2020

O presente Aviso objetiva apoiar projetos de formação de 
empresas, na modalidade de candidatura individual, por via 
de ações de formação autónomas, que visem objetivos de 
inovação e competitividade, através da qualificação específica 
dos empresários, gestores e trabalhadores das empresas, para a 
reorganização e melhoria das capacidades de gestão reforçando a 
sua produtividade.

Na candidatura deve ficar explicitada a associação do projeto de formação a investimentos em domínios 
relevantes como a inovação e transferência de tecnologia, a adoção de tecnologia no domínio da Indústria 
4.0, a internacionalização ou a qualificação das empresas, de modo a potenciar o desenvolvimento de 
atividades produtivas mais intensivas em conhecimento e criatividade e com forte incorporação de valor 
acrescentado nacional.

Ao abrigo do presente Aviso são apoiados projetos de médias e grandes empresas ou projetos de 
pequenas empresas multirregionais (quando as ações de formação ocorram em mais do que uma das 
regiões previstas – regiões NUTS II do Continente: Norte, Centro e Alentejo).

O âmbito setorial do projeto autónomo de formação é o que se encontra associado à atividade económica 
do beneficiário. São excluídas as atividades que integrem:
 
(i) No setor da pesca e da aquicultura, nos termos do Regulamento (UE) n.o 1379/2013, de 11 de dezembro, 
que estabelece a organização comum dos mercados dos produtos da pesca e da aquicultura, que altera 
os Regulamentos (CE) n.o 1184/2006 e (CE) n.o 1224/2009 do Conselho e revoga o Regulamento (CE) n.o 
104/2000 do Conselho;
(ii) No setor da produção agrícola primária nos termos definidos no Regulamento (UE) n.o 651/2014, de 16 
de junho;
(iii) 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.

A taxa de financiamento dos projetos é obtida a partir da soma das parcelas, concretamente:
 Taxa base de incentivo de 50%, acrescida das majorações a seguir indicadas, não podendo a taxa  

global ultrapassar 70%;
 Majoração em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos;
 Majoração em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for concedido a 

micro e pequenas empresas.

Os apoios a conceder revestem a forma de subvenção não reembolsável na modalidade de tabela 
normalizada de custos unitários, nos termos conjugados do n.o 1 com a alínea c) do n.o 2 do artigo 7.o do 
Regulamento Geral dos FEEI. A dotação afeta ao presente concurso é de 13,8 milhões de euros.

Cada candidato pode apresentar uma candidatura referente a um plano de formação a iniciar em data 
posterior à data de apresentação da candidatura.

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200205_Projetos_Aut%C3%B3nomos_de_Forma%C3%A7%C3%A3o_Aviso_10SI2020.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/regulamento_1303-2013-geral_feei.pdf
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BENEFICIÁRIOS: 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

AVISO N.O 11/SI/2020 – SISTEMA DE INCENTIVOS  
“PROJETOS DE FORMAÇÃO EM PROCESSOS DE INOVAÇÃO”

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE DEZEMBRO  
DE 2020 (19H)

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO Nº 11/SI/2020

O presente Aviso objetiva conceder apoios financeiros a projetos 
de formação exclusivamente associados a investimentos, 
enquadrados nos instrumentos financiados no Objetivo Temático 
(OT) 1 (Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e 
da inovação) e OT 3 (Reforço da competitividade das pequenas e 
médias empresas), ou por outros instrumentos de apoio concedidos para as mesmas finalidades através 
de verbas nacionais.

São suscetíveis de apoio os projetos de formação, na modalidade de candidatura individual, associados a 
projetos de investimentos, enquadrados nas seguintes tipologias:

(i) Inovação Empresarial e Empreendedorismo, conforme previsto no n.o 2 do artigo 19.o do RECI; 
(ii) Qualificação e Internacionalização das PME, conforme previsto no n.o 2 do artigo 40.o do RECI.

O âmbito setorial do projeto de formação é o definido para o projeto de investimento que lhe esteja 
associado, entendendo-se por:

 “Projeto de investimento”, projeto aprovado num dos OT 1 ou 3 nas tipologias acima indicadas, ou outros 
instrumentos conforme referido no ponto 1., a que ficará associado o projeto de formação;

 “Projeto Integrado”, projeto de formação obrigatoriamente associado a projetos de investimento. 

A taxa de financiamento dos projetos é obtida a partir da soma das parcelas, concretamente:

 Taxa base de incentivo de 50%, acrescida das majorações a seguir indicadas, não podendo a taxa global 
ultrapassar 70%;

 Majoração em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos;
 Majoração em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for concedido a 

micro e pequenas empresas (em função da dimensão considerada no projeto de investimento associado).

Os apoios a conceder revestem a forma de subvenção não reembolsável na modalidade de tabela 
normalizada de custos unitários, nos termos conjugados do n.o 1 com a alínea c) do n.o 2 do artigo 7.o do 
Regulamento Geral dos FEEI.

A dotação afeta ao presente concurso é de 17,2 milhões de euros, com a seguinte dotação por Programa 
Operacional (PO): 7.000.000€ PO Competitividade e Internacionalização e 5.000.000€ PO Regional do 
Alentejo.

Cada candidato pode apresentar uma candidatura de formação por projeto de investimento aprovado 
no âmbito das tipologias identificadas.

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200205_Aviso_11-2020_Forma%C3%A7%C3%A3o_Integrada.pdf
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/115726886/201711230000/indice
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/regulamento_1303-2013-geral_feei.pdf
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BENEFICIÁRIOS: 

Empresas de qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica, enquanto beneficiário líder das 
operações; Entidades não Empresariais do Sistema 
de I&I (ENESII) sediadas em Institutos Politécnicos

AVISO N.O 12/SI/2020 – SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO “PROJETOS EM COPROMOÇÃO  
– PARCERIAS INTERNACIONAIS”

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE ABRIL DE 2020 (19H)

MAIS INFORMAÇÕES

AVISO N.o 12/SI/2020

O Aviso objetiva apoiar projetos liderados por empresas nacionais em copromoção com entidades 
politécnicas nacionais, devendo envolver a participação de pelo menos uma equipa de investigação e 
inovação sediada num instituto politécnico europeu.

Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas”, conforme o disposto na alínea a) do n.o 1 
do Artigo 61.o do RECI, e devem ser exclusivamente realizados na modalidade em copromoção, liderados 
por empresas nacionais, que serão as tomadoras dos produtos da investigação, e realizados em parceria 
entre empresas e entidades não empresariais do Sistema de I&I (ENESII) enquadradas em Instituições 
politécnicas e com classificação mínima de BOM na avaliação da FCT, compreendendo atividades de 
investigação industrial e de desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos e 
serviços, processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em produtos, serviços, processos 
ou sistemas existentes.

Serão considerados elegíveis dois tipos de projetos:

 Pequenos projetos de investigação industrial e de desenvolvimento experimental de carácter mais 
exploratório, visando o desenvolvimento de novos produtos ou serviços, com um investimento total entre 
200 e 300 mil euros;

 Projetos de investigação industrial e de desenvolvimento experimental, visando o desenvolvimento de 
novos produtos ou serviços, com um investimento total entre 800 mil e 1 milhão de euros.

São enquadráveis projetos inseridos em todas as atividades económicas relevantes para as temáticas 
indicadas, com especial incidência para aquelas que visam a produção de bens e serviços transacionáveis e 
internacionalizáveis ou contribuam para a cadeia de valor dos mesmos.

Estão excluídos projetos com as seguintes atividades, de acordo com a Classificação Portuguesa de 
Atividades Económicas (CAE - Rev. 3): Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66; Defesa – subclasses 25402, 
30400 e 84220; Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92.

O presente Aviso tem aplicação em todas as regiões NUTS II do Continente. A localização do projeto 
corresponde à região onde é localizado o investimento.

A taxa de financiamento das despesas elegíveis a atribuir a:

 Empresas: é a que resultar da aplicação do disposto no artigo 71.o do RECI no que respeita à tipologia I&D 
empresas;

 Entidades não empresariais do Sistema de I&I: é a que resultar do previsto no n.o 3 do artigo 71.o do 
RECI no que respeita à modalidade projetos em copromoção. Sem prejuízo destas disposições e conforme 
previsto no n.o 4 do mesmo artigo, devem as ENE do SI&I, para poderem beneficiar da taxa de 75%, verificar 
as condições Sistema de Incentivos à Investigação e

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8accaf83-e6c0-42a7-a85b-db2d9ffa7eba
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/115726886/201711230000/indice
https://www.fct.pt/noticias/index.phtml.en?id=452&/2019/6/FCT_publishes_results_of_the_Evaluation_of_R&D_Units
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Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) elencadas no Anexo C do Aviso.

Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não reembolsável e reembolsável nas condições 
estabelecidas no no 1 do artigo 70.o do RECI, designadamente:

 Entidades não empresariais do sistema de I&I – incentivo não reembolsável; 
 Empresas:

 - Projetos com um incentivo inferior ou igual a 1.000.000€ por beneficiário: incentivo não 
reembolsável;
 - Projetos com um incentivo superior a 1.000.000€ por beneficiário: incentivo não reembolsável até 
ao montante de 1.000.000€, assumindo o montante do incentivo que exceder este limite a modalidade 
de incentivo não reembolsável numa parcela de 75% e de incentivo reembolsável para a restante 
parcela de 25%, sendo que esta última parcela será incorporada no incentivo não reembolsável sempre 
que o seu valor for inferior a 50.000€.

A dotação afeta ao presente concurso é de 13 milhões de euros, correspondendo a 5.000.000€ para o 
Programa Operacional (PO
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BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas coletivas públicas ou privadas, sem 
fins lucrativos, legalmente reconhecidas, com 
sede em território nacional (como por exemplo: 
associações juvenis, culturais e desportivas, ONG, 
IPSS, associações de pais, autarquias, escolas, 
universidades)

ACADEMIAS GULBENKIAN DO CONHECIMENTO

DATA DE  
ENCERRAMENTO

16 DE MARÇO DE 2020  
(12H) - APRESENTAÇÃO  
DA PRIMEIRA VERSÃO 

DE CANDIDATURA

MAIS INFORMAÇÕES

ACADEMIAS GULBEN 
-KIAN DO CONHECIMENTOEste concurso pretende distinguir e apoiar financeiramente 

projetos que se destinem, através do desenvolvimento individual 
de competências, a preparar crianças e jovens para as mudanças 
que ocorrem na sociedade

Os projetos a concurso devem visar (i) qualificar para o futuro, investindo em pessoas que farão a 
mudança através da promoção de uma ou mais das seguintes competências em crianças e jovens com 
idade inferior a 25 anos: adaptabilidade, autorregulação, comunicação, pensamento criativo, pensamento 
crítico, resiliência e/ou resolução de problemas; (ii) aumentar a capacidade para resolver problemas 
complexos em contextos adversos, ampliar as oportunidades de realização pessoal e profissional, e 
promover o bem-estar das pessoas, famílias e comunidades.

Os candidatos podem optar por implementar:

• Metodologias de referência: provêm de metodologias experimentais da edição de 2018, sendo elas a 
Skills4Genius (UTAD/CIDESD) e a Escola de Superpoderes (Associação Juvenil Transformers). Os guias 
estão disponíveis em: https://gulbenkian.pt/academias/publications/
• Metodologias experimentais: visam promover as competências referidas e desenvolver em paralelo uma 
fase de teste e validação científica da abordagem.

Serão apoiados projetos nos domínios das artes, ciência e tecnologia, cultura, desporto, educação, saúde, 
solidariedade ou outras áreas da cidadania.

A candidatura decorre em duas fases:

 De 19 de fevereiro a 16 de março (até às 12h, hora de Lisboa) – apresentação da primeira versão de 
candidatura. Os projetos candidatos são avaliados e os pré-selecionados vão receber apoio individualizado 
da Fundação para a elaboração de uma candidatura final. No caso de candidaturas que proponham 
metodologias experimentais, podem candidatar-se em simultâneo à escolha do público, devendo 
preencher os campos do formulário específicos para o efeito, tendo em vista a divulgação e partilha 
através das suas redes sociais, conforme previsto no Regulamento.

 De 8 de abril a 4 de maio (até às 12h, hora de Lisboa) – apresentação da candidatura final. O júri 
externo selecionará 28 projetos e o público cinco.

6. OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO

https://gulbenkian.pt/grant/academias-gulbenkian-do-conhecimento-3/
https://gulbenkian.pt/grant/academias-gulbenkian-do-conhecimento-3/
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2020/01/11151828/2020-ACADEMIAS-Regulamento-Referencia.pdf
https://gulbenkian.pt/academias/publications/
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2020/01/11151834/2020-Academias-Regulamento-Experimentais.pdf
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6 DE MARÇO  
DE 2020 (17:30:59)

AVISO Nº 007/GAL  
ESDIME/10211/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKOPERAÇÃO 10.2.1.1. REGIME 
SIMPLIFICADO DE PEQUENOS 
INVESTIMENTOS NAS 
EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 
(GAL ESDIME)

AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

Organizadas por data de encerramento

6 DE MARÇO  
DE 2020 (17:30:59)

AVISO Nº 005/GAL 
ESDIME/10212/2020

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

6 DE MARÇO  
DE 2020 (17:30:59)

AVISO Nº 005/GAL  
ESDIME/10213/2020

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

6 DE MARÇO  
DE 2020 (17:30:59)

AVISO Nº 004/GAL 
ESDIME/10216/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKOPERAÇÃO 10.2.1.6. RENOVAÇÃO  
DE ALDEIAS (GAL ESDIME)

6 DE MARÇO  
DE 2020 (18 H)

AVISO Nº POISE 
-37-2020-01

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOISE: 3.17. INSTRUMENTOS 
ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO DAS 
VÍTIMAS DE ACOMPANHAMENTO 
DE AGRESSORES NA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

9 DE MARÇO DE 2020 
(23:00:59)

AVISO Nº 006/GAL 
TD2020/10211/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKOPERAÇÃO 10.2.1.1. REGIME 
SIMPLIFICADO DE PEQUENOS 
INVESTIMENTOS NAS 
EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS  
(GAL TERRAS DENTRO)

9 DE MARÇO  
DE 2020 (23:00:59)

AVISO Nº 006/GAL 
TD2020/10212/2020

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

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2190338
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2190338
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2190393
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2190393
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2190422
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2190422
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2190482
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2190482
https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/99868/Aviso_TO3_17_1_POISE-37-2020-01_v2.pdf/de7cc071-617e-43e8-b636-b5e69c0fa530
https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/99868/Aviso_TO3_17_1_POISE-37-2020-01_v2.pdf/de7cc071-617e-43e8-b636-b5e69c0fa530
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2197463
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2197463
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2197475
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2197475
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AVISO Nº 003/GAL 
TD2020/10213/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

9 DE MARÇO  
DE 2020 (23:00:59)

AVISO NO ALT20-03-2019-53: 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – 
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS)

AVISO Nº ALT20-03-2019-53

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

20 DE MARÇO  
DE 2020 (PRORROGADO)

OPERAÇÃO 10.2.1.3. 
DIVERSIFICAÇÃO DE  
ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO  
(GAL TERRAS DENTRO)

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

AMBIENTE AVISO SGS3

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

24 DE MARÇO  
DE 2020 (12H)

STARTUP VOUCHER

AVISO 2019-01 – STARTUP 
VOUCHER – PROJETOS  

EMPREENDEDORES

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

2ª FASE: 26 DE  
MARÇO DE 2020 (18H)

OPERAÇÃO 10.2.1.1. REGIME 
SIMPLIFICADO DE PEQUENOS 
INVESTIMENTOS NAS 
EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS  
(GAL LEADERSOR)

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

REGULAMENTO  
STARTUP VOUCHER

GUIA DE APOIO À  
APRESENTAÇÃO DE  

CANDIDATURAS

3ª FASE: 26 DE JULHO  
DE 2020 (18H)

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

AVISO Nº 005/GAL  
LEADERSOR/10211/2020

27 DE MARÇO  
DE 2020 (17:30:59)

ALENTEJO2020:  
CULTURA PARA TODOS

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

CIMAL_AVISO Nº 
ALT20‐30‐2019‐44

30 DE MARÇO  
DE 2020 (PRORROGADO)

CIMAC_AVISO Nº 
ALT20‐30‐2019‐41

30 DE JUNHO  
DE 2020 (PRORROGADO)

PORTUGAL 2020/POCI: 
AVISO N.O 01/SI/2020 – 
SISTEMA DE INCENTIVOS 
“INTERNACIONALIZAÇÃO 
DAS PME”: E-COMMERCE E 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, BREXIT 
– DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS, 
ACELERADOR DE EXPORTAÇÕES

SI-52-2020-01

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

FASE I: E-COMMERCE  
E TRANSFORMAÇÃO  

DIGITAL: 30 DE MARÇO  
DE 2020 (19H)

FASE II: BREXIT  
– DIVERSIFICAÇÃO  

DE MERCADOS: 27 DE  
ABRIL DE 2020 (19H)

FASE III: ACELERADOR  
DE EXPORTAÇÕES: 25  

DE MAIO DE 2020 (19H)

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2197480
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2197480
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2019-53.zip
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.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/StartUP-Voucher-2019-2022_Aviso_Empreendedores.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/Regulamento-StartUP-Voucher-(PT)-pdf.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/Regulamento-StartUP-Voucher-(PT)-pdf.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/Guia-de-apoio-para-apresentacao-de-candidatura-ao-StartUP-Voucher-2019-2022.pdf.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos/StartUP-Voucher-2019-2022/Guia-de-apoio-para-apresentacao-de-candidatura-ao-StartUP-Voucher-2019-2022.pdf.aspx
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://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2197570
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2197570
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/ALT20-30-2019-41.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-41.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/SI-52-2020-01.zip
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HTTPS://WWW.IFAP.PT/
PEDIDO-UNICO

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPEDIDO ÚNICO 2020 (SEM 
PENALIZAÇÃO) E TRANSFERÊNCIAS 
DE DIREITOS E COMPROMISSOS 30 DE ABRIL  

DE 2020

31 DE MARÇO  
DE 2020 (17H) 

(PRORROGADO)

ANÚNCIO Nº 01/ 
OPERAÇÃO7.8.5./2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKOPERAÇÃO 7.8.5. RECURSOS 
GENÉTICOS – CONSERVAÇÃO E 
MELHORAMENTO DE RECURSOS 
GENÉTICOS FLORESTAIS  
(1.O ANÚNCIO)

31 DE MARÇO DE 2020 
(PRORROGADO)

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

LINHA CAPITALIZAR

31 DE MARÇO  
DE 2020 (23H59)

ENCERRAMENTO AVISO/LINKFUNDO AMBIENTAL: PROGRAMA 
DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
– 3.A FASE – PARTE 2

AVISO Nº 20226/2019

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

3 DE ABRIL DE 2020  
(17:00 GMT)

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS: AVISO #2  
– CONNECTING DOTS  
– MOBILIDADE ARTÍSTICA E 
DESENVOLVIMENTO DE PÚBLICOS

AVISO DE ABERTURA

3 DE ABRIL DE 2020  
(17:30)

(PRORROGADO)

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

AVISO # 1. PATRIMÓNIO 
CULTURAL COSTEIRO

15 DE ABRIL DE 2020  
(18H – PRORROGAÇÃO)

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

AVISO Nº 04/SAMA2020/2019

AVISO Nº 36/2019

31 DE MARÇO 
DE 2020 

PORTARIA 114/2016,  
DE 29 DE ABRIL

ANÚNCIO Nº 01/ 
OPERAÇÃO7.8.5./2019

https://www.ifap.pt/pedido-unico
https://www.ifap.pt/pedido-unico
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-7-Agricultura-e-Recursos-Naturais/Acao-7.8-Recursos-Geneticos/Operacao-7.8.5-Recursos-Geneticos-Conservacao-e-Melhoramento-de-Recursos-Geneticos-Florestais
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-7-Agricultura-e-Recursos-Naturais/Acao-7.8-Recursos-Geneticos/Operacao-7.8.5-Recursos-Geneticos-Conservacao-e-Melhoramento-de-Recursos-Geneticos-Florestais
https://www.pmeinvestimentos.pt/linhas-de-credito/linha-capitalizar-2018/
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://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-mobilidade-artistica-e-desenvolvimento-de-publicos-aviso2/
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://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_04_SAMA2020_2019_Capacitacao_RG_Aviso_rev_20022020.pdf
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://dre.pt/application/conteudo/123436959
https://dre.pt/application/conteudo/123436959
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ALENTEJO2020: CONSERVAÇÃO, 
PROTEÇÃO, PROMOÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO 
PATRIMÓNIO CULTURAL  
E NATURAL

AVISO Nº ALT20 
‐14‐2019‐26 ‐ CIMAA

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

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)

CIMAC_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐36

AVISO Nº ALT20 
‐14‐2019‐27 ‐ CIMAC

AVISO Nº ALT20 
‐14‐2019‐28 ‐ CIMBAL

AVISO Nº ALT20 
‐42‐2019‐32 ‐ CIMBAL

AVISO Nº ALT20 
‐42‐2019‐31 ‐ CIMAC

CIMBAL_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐37

CIMLT_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐39

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

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEUROPA PARA OS CIDADÃOS: 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO  
DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS  
- PROJETOS INDIVIDUAIS

EACEA/17/2019

GUIA AVISO EACEA/17/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPEDIDO ÚNICO 2020  
(COM PENALIZAÇÃO)

25 DE MAIO DE 2020 HTTPS://WWW.IFAP.PT/
PEDIDO-UNICO

AVISO Nº ALT20 
‐14‐2019‐30 ‐ CIMLT

AVISO Nº ALT20 
-42-2019-60 - CIMAA

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://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
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-27.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-27.zip
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=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=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
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://www.ifap.pt/pedido-unico
https://www.ifap.pt/pedido-unico
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
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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ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020:  
PLANO ESTRATÉGICO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL – PRIORIDADE  
DE INVESTIMENTO 4.5.

AVISO Nº ALT20-16-2019-16

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

(PRORROGADO)

ENCERRAMENTOALENTEJO2020: SISTEMA DE 
INCENTIVOS – QUALIFICAÇÃO 
DAS PME “CONTRATAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE 
QUALIFICADOS” (PI 8.5 – FSE)

30 DE JUNHO DE 2020 
 (PRORROGADO))

AVISO Nº ALT20-59-2018-50

AVISO/LINK

29 DE MAIO DE 2020 
(PRORROGADO) AVISO Nº ALT20-06-2019-18

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)

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 ALT20‐43‐2019‐25

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

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

29 DE MAIO DE 2020 SMALL GRANTS SCHEME #1

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPEDIDO ÚNICO 2020  
(PEDIDO DE ALTERAÇÕES  
ANO 2020) 31 DE MAIO DE 2020 HTTPS://WWW.IFAP.PT/ 

PEDIDO-UNICO

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=36336582-5a8b-468b-88de-a67d95742ae1
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-59-2018-50.zip
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=6ffe596a-0e2b-48aa-8bc5-caa9f8fa4a8f
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=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
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/concursos/apoio-as-iniciativas-que-promovam-o-crescimento-de-startups-sgs-1/
https://www.ifap.pt/pedido-unico
https://www.ifap.pt/pedido-unico
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EACEA/52/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEUROPA PARA OS CIDADÃOS: 
GEMINAÇÃO DE CIDADES

1 DE SETEMBRO 
 DE 2020EUROPA PARA OS CIDADÃOS: 

PROJETOS NO DOMÍNIO DA 
SOCIEDADE CIVIL

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

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

PROJETOS NA ÁREA DA  
SUSTENTABILIDADE

ENCERRAMENTO AVISO/LINKGULBENKIAN: PROJETOS  
NA ÁREA DA SUSTENTABILIDADE 

31 DE MARÇO  
DE 2022

GUIA PROGRAMA  
ERASMUS +

ENCERRAMENTO AVISO/LINKERASMUS +: CALENDÁRIO 2020

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

CONVITE

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEUROPA PARA OS CIDADÃOS: 
REDES DE CIDADES

1 DE SETEMBRO  
DE 2020

EACEA/52/2019

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/celex_c2019_420_09_pt_txt.pdf
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://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=606dbfa4-fd92-45bb-9b1c-682822070d7f
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/celex_c2019_420_09_pt_txt.pdf
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AVISO N.º 16/SI/2018
(INOVAÇÃO PRODUTIVA)

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

LINHA DE CRÉDITO

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

PORTARIA Nº 259-A/2017

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

NÃO DEFINIDO

PORTARIA Nº 196/2018

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

NÃO DEFINIDO

AVISO Nº 17/SI/2018
(EMPREENDEDORISMO 

QUALIFICADO E CRIATIVO)

PROGRAMA CUIDA-TE +

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA “CUIDA-TE +”

NÃO DEFINIDO
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)

PROGRAMA CUIDA-TE +

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA “CUIDA-TE +”

NÃO DEFINIDO

PORTARIA N.º 655/2008

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8c2ebcc2-cb90-4283-82d9-da3abdce0247
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8c2ebcc2-cb90-4283-82d9-da3abdce0247
https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-para-a-descarbonizacao-e-economia-circular/
https://dre.pt/application/file/a/108038259
https://dre.pt/application/conteudo/115645079
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
https://programas.juventude.gov.pt/cuidate
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
https://programas.juventude.gov.pt/cuidate
https://dre.pt/application/conteudo/454565
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HTTPS://IFRRU.IHRU.PT/

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

HTTPS://CASAEFICIENTE 
2020.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 Nº 300-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://ifrru.ihru.pt/web/guest/candidaturas
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/117066213https://dre.pt/application/file/a/117066213
https://dre.pt/application/file/a/117066213https://dre.pt/application/file/a/117066213
https://dre.pt/application/file/a/117066213https://dre.pt/application/file/a/117066213
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7. LEGISLAÇÃO

PORTARIA Nº 52/2020 - CRIA UM SISTEMA DE APOIO AO EMPREGO 
 E EMPREENDEDORISMO (+ CO3SO EMPREGO)

A Portaria nº 52/2020, de 28 de fevereiro, cria um sistema de apoio ao emprego e empreendedorismo, incluindo 
empreendedorismo social, de ora em diante designado + CO3SO Emprego, e define as regras aplicáveis aos 
apoios concedidos às operações previstas nas alíneas b), e) e g) do n.o 2 do artigo 74.o do Regulamento Específico 
do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria nº 97-A/2015, de 30 de março, na sua 
redação atual.

O + CO3SO Emprego é operacionalizado com opção pelas seguintes modalidades:
 a. + CO3SO Emprego Interior;
 b. + CO3SO Emprego Urbano;
 c. + CO3SO Emprego Empreendedorismo Social.
O + CO3SO Emprego visa conferir apoios à criação de emprego e ao empreendedorismo, incluindo 
empreendedorismo social, previstos nos Programas Operacionais Regionais (POR) do Norte, Centro, Lisboa, 
Alentejo, e Algarve, mediante cofinanciamento do Fundo Social Europeu (FSE), considerando as elegibilidades 
previstas em cada um desses programas e no âmbito das seguintes modalidades de intervenção:

 a) Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) dinamizadas pelos Grupos de Ação  
 Local (GAL), de ora em diante designadas por Intervenções GAL;
 b) Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) dinamizados pelas Comunidades   
 Intermunicipais (CIM) e pelas Áreas Metropolitanas (AM), de ora em diante designadas por Intervenções  
 CIM/AM;
 c) Outras intervenções de apoio ao empreendedorismo e criação de emprego alinhadas com as   
 estratégias de desenvolvimento regional e de coesão territorial da iniciativa das Autoridades de Gestão  
 (AG), de ora em diante designadas por Intervenções AG.

O + CO3SO Emprego tem aplicação restrita aos Territórios do Interior para a modalidade prevista na alínea a) do 
n.o 2 do artigo 1.o (+ CO3SO Emprego Interior), nos termos definidos na alínea m) do artigo 2.o.

Para a modalidade prevista na alínea b) do n.o 2 do artigo 1.o, o + CO3SO Emprego (+ CO3SO Emprego Urbano) 
aplica-se às Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) previstas nos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU) dos centros urbanos regionais ou estruturantes ou de nível equivalente ou superior, e nos Planos de Ação 
de Regeneração Urbana (PARU) dos centros urbanos complementares, que estejam incluídos nos territórios não 
considerados Territórios do Interior de acordo com a alínea m) do artigo 2.o
A modalidade prevista na alínea c) do n.o 2 do artigo 1.o (+ CO3SO Emprego Empreendedorismo Social) pode ser 
desenvolvida em todo o território nacional.

Os setores de atividade não elegíveis são dispostos no artigo 5o da portaria e as tipologias de operações são 
dispostas no artigo 6o da respetiva portaria.

DESPACHO N.O 2269-A/2020 – ORÇAMENTO DO FUNDO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2020

O Despacho n.o 2269-A/2020, de 17 de fevereiro, aprova o orçamento do Fundo Ambiental para o ano de 2020.  
O orçamento do Fundo Ambiental prevê, para o ano de 2020, um total de receitas de 469.622.565€, dos quais 
38.890.782€ serão para atribuir a novos projetos e avisos, com a seguinte alocação:

(i) Apoio direto a projetos definidos pelo presente despacho no valor de 30.090.782€;
(ii) Avisos para a apresentação de candidaturas no valor de 8.800.000€.

Este diploma entrou em vigor a 18 de fevereiro de 2020.

https://dre.pt/application/conteudo/129643758
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/129302089
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RESOLUÇÃO DE CONSELHO DE MINISTROS Nº 1/2020  
– RECOMENDAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Resolução de Conselho de Ministros n.o 1/2020, de 4 de fevereiro, apresenta as recomendações do Conselho Nacional 
de Educação no respeitante à Educação Ambiental, a saber:

 Favorecer uma lógica de "educação ambiental permanente", ao longo da vida, a integrar em espaços de educação 
formal e não formal, (...);

 Estimular o compromisso cívico ambiental ao longo do ciclo vital, incluindo as instituições educativas desde o pré-
escolar ao ensino superior, no desenvolvimento de projetos que favoreçam a articulação com parceiros locais e práticas 
sustentáveis do ponto de vista ambiental;

 Colocar o foco da Educação Ambiental na capacitação para a transformação social, através do envolvimento 
democrático dos cidadãos - crianças, jovens e adultos de diferentes idades - em iniciativas individuais e coletivas de 
resolução dos problemas que afetam a sua vida e as comunidades onde vivem (...);

 Admitir a inevitabilidade de uma dimensão política da educação ambiental (...);

 Desenvolver projetos em ligação com os desafios ambientais nacionais e globais, desde a desertificação e a 
desflorestação às alterações climáticas e ao abuso de recursos hídricos, para dar apenas alguns exemplos;

 Capacitar a/os aluna/os com o conhecimento interdisciplinar, as capacidades, os valores, as predisposições e os 
compromissos necessários para assumir uma cidadania ativa em relação aos problemas ambientais;

 Valorizar a ação em contextos da natureza como núcleo de uma educação ambiental, reconhecendo o papel das 
cognições, comportamentos e afetos como motor da transformação individual e coletiva;

 Enfatizar a pertinência de disseminar exemplos de "práticas interessantes" em Educação Ambiental, provenientes de 
projetos bem-sucedidos, desenvolvidos por escolas em articulação com parceiros sociais, ONG, IPSS, empresas  
e autarquias (...);

 Apoiar as escolas na criação de espaços e tempos comuns, necessários ao desenvolvimento de sinergias entre 
diferentes conhecimentos e perspetivas e na estimulação de práticas colaborativas e dialógicas promotoras da 
pluralidade de opiniões e perspetivas (...);

 Reforçar a visibilidade e concretização quotidiana dos princípios da Educação Ambiental nas escolas (...);

 Reconhecer que a mudança - tanto de crianças e jovens, quanto de adultos - implica duas componentes pedagógicas 
essenciais: a ação/experiência, seja por via de projetos na natureza, mas também de lógicas participativas e que 
envolvem a colaboração com outras pessoas; e a reflexão crítica, necessariamente plural, politizada e cientificamente 
sustentada, sobre os problemas ambientais (...);

 Favorecer a formação intensiva, inicial e contínua, de profissionais de educação e formação, professoras/es  
e outras/os (...);

 Assumir que esta é uma dimensão nuclear da capacitação de profissionais, tanto no ensino profissional quanto no 
ensino superior (...);

 Afirmar a ênfase na sustentabilidade ambiental e social como dimensão nuclear da responsabilidade social de 
instituições educativas, mas também de autarquias, IPSS e empresas (...).
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RESOLUÇÃO DE CONSELHO DE MINISTROS Nº 4/2020  
– ESTRUTURA DE MISSÃO PARA A PROMOÇÃO DAS ACESSIBILIDADES

A Resolução de Conselho de Ministros nº 4/2020, de 5 de fevereiro, cria a Estrutura de Missão para a Promoção 
das Acessibilidades, na dependência do membro do Governo responsável pela área da inclusão das pessoas com 
deficiência.

Esta Estrutura de Missão visa assegurar a mobilização dos diferentes intervenientes, a criação de sinergias 
e potenciação da eficácia de medidas a implementar, dando cumprimento ao desígnio de promoção da 
acessibilidade, enquanto fator de desenvolvimento sustentável e de competitividade, através da criação de um 
plano nacional de promoção da acessibilidade, com instrumentos, meios e estímulos, adequados para acelerar, 
em articulação com os municípios, a adaptação dos espaços públicos, equipamentos coletivos, estabelecimentos, 
condomínios e habitações.

Este diploma entrou em vigor a 6 de fevereiro de 2020.

PORTARIA Nº 27/2020 – ATUALIZAÇÃO DO IAS

A Portaria nº 27/2020, de 31 de janeiro, procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS). 

Assim, é fixado em 438,81€, o valor do IAS para o ano de 2020.

A portaria produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2020.

PORTARIA Nº 47/2020 – ALTERAÇÃO DO ANEXO I DA PORTARIA Nº 201/2015  
– ESTABELECE O REGIME DE APLICAÇÃO DA OPERAÇÃO Nº 3.4.2,  
«MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS REGADIOS EXISTENTES»

A Portaria nº 47/2020, de 21 de fevereiro, procede à sexta alteração à Portaria nº 201/2015, de 10 de julho, alterada 
pelas Portarias nº 249/2016, de 15 de setembro, 189/2017, de 7 de junho, 46/2018, de 12 de fevereiro, 202/2018, de 11 
de julho, e 303/2018, de 26 de novembro, que estabelece o regime de aplicação da operação n.o 3.4.2, «Melhoria 
da eficiência dos regadios existentes», inserido na ação n.o 3.4, «Infraestruturas coletivas», da medida n.o 3, 
«Valorização da produção agrícola», integrada na área n.o 2, «Competitividade e organização da produção», do 
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente.

As alterações visam salvaguardar (i) o valor elegível aprovado na candidatura, para a elaboração de estudos 
e projetos, ainda que a operação seja executada por valores inferiores, por razões decorrentes da alteração 
legislativa inerente ao Regulamento de Segurança de Barragens, facto totalmente alheio à vontade e controlo 
do Beneficiário e (ii) considerando a importância do regadio, consagrar a elegibilidade de operações contratadas, 
exclusivamente no respeitante à elaboração de estudos e projetos, pelos montantes aprovados, desde que 
observadas determinadas condições, designadamente decorrentes da redução significativa dos investimentos 
associados à execução de obras nas candidaturas aprovadas, na sequência das alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.o 21/2018, de 28 de março.

A presente portaria produz efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2020.

https://dre.pt/application/conteudo/128865461
https://dre.pt/application/conteudo/128726978
https://dre.pt/application/conteudo/129475783
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69782194/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75341997/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107487177/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114682828/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115678434/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117114264/details/normal?l=1
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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 abril, maio e junho: 

 Gestão da satisfação do cliente inhouse e gestão de reclamações  
| Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre | 6 abr 2020 | 09h00- 13h00

 O atendimento ao cliente como fator de diferenciação e gerador de valor  
| Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre | 6 abr 2020 | 14h00-18h00

 Estratégias para liderar iniciativas de mudança  
| Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril | 7 abr 2020 | 14h00-18h00

 Metasearch: como aumentar o alcance do canal direto digital  
| Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa | 8 abr 2020 | 14h00-18h00

 Marketing digital: bases para um bom desempenho na web  
| Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre | 20 abr 2020 | 09h00-13h00

 Como melhorar a gestão financeira do seu negócio  
| Évora Hotel | 20 abr 2020 | 14h00-18h00

 Youtube e vídeo marketing: aumente a visibilidade do seu negócio  
| Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre | 20 abr 2020 | 14h00-18h00

 Como criar um negócio de restauração  
| Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa | 29 abr 2020 | 14h00-18h00

 Encontrar o product/market fit: metodologias para ganhar os primeiros clientes e encontrar um processo 
escalável de vendas | Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa | 7 mai 2020 | 14h30-18h30

 Gestão operacional de um negócio de restauração: fatores críticos  
| Évora Hotel | 13 mai 2020 | 09h00-13h00

 Social Media Marketing Strategy: como escolher a melhor rede social para promover o seu negócio  
| Évora Hotel | 15 mai 2020 | 09h00-13h00

 Email Marketing: como usar uma newsletter para fidelizar clientes  
| Évora Hotel | 15 mai 2020 | 14h00-18h00

 Hotel Revenue Management: estratégias para aumentar as receitas e otimizar as oportunidades  
| Delegação do Alentejo da AHRESP - Évora | 3 jun 2020 | 14h30-18h30

     EVENTOS

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

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-satisfacao-cliente-inhouse-portalegre-6-abr-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-atendimento-cliente-portalegre-6-abr-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-estrategia-mudanca-estoril-7-abr-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-metasearch-lisboa-8-abr-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-marketing-digital-web-portalegre-20-abr-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-como-melhorar-gestao-financeira-do-seu-negocio-evora-20-abr-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-youtube-e-video-marketing-portalegre-20-abr-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-criar-negocio-restauracao-lisboa-29-abr-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-encontrar-product-market-fit-lisboa-7-mai-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-encontrar-product-market-fit-lisboa-7-mai-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-gestao-operacional-negocio-restauracao-evora-13-mai-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-social-media-marketing-strategy-evora-15-mai-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-email-marketing-evora-15-mai-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-hotel-revenue-management-evora-3-junho.aspx
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TECHSTARS STARTUP WEEKEND LISBON TRAVEL TECH

De 3 a 5 de abril de 2020, realiza-se em Lisboa, o Techstars Startup  
Weekend Lisbon Travel Tech, que tem como parceiro oficial o NEST Portugal  
– Centro de Inovação do Turismo.

O Techstars Startup Weekend é um evento de criação de startups e tem como  
objetivo desenvolver a comunidade de startups nacional. O evento destina-se  
a empreendedores com uma ideia/problema que pretendam resolver,  
permitindo formar uma equipa, criar um protótipo da ideia, validar a ideia  
de negócio e receber feedback de empresários experientes, através de sessões de coaching e mentoria.

Mais informação disponível: aqui.

FICIS 2020

De 14 a 16 de abril de 2020, realiza-se em Braga, o FICIS 2020 |  
Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis,  
um evento dedicado ao tema das Smart Cities, este ano sob o lema  
The Future Cities. 

Em simultâneo, decorre um conjunto de conferências onde serão debatidos  
diversos temas no domínio das Smart Cities, nomeadamente:  
Technology & Inovation, Environment & Sustainability, E-Commerce, Heritage & Tourism, Economy & Governance, 
Society & Communities, Energy & Mobility. 

Mais informação disponível em: FICIS.

FÓRUM INTERNACIONAL DA MOBILIDADE ELÉTRICA

No dia 12 de maio de 2020, irá decorrer, em Setúbal, o  
Fórum Internacional da Mobilidade Elétrica.

O evento, organizado pela ENA – Agência de Energia e  
Ambiente da Arrábida no âmbito do projeto Interreg MED  
EnerNetMob, pretende debater aspetos relacionados com  
o Veículo Elétrico (VE), bem como o impacto que a sua adoção terá na nossa sociedade. De forma integrada, 
serão analisadas as várias facetas da mobilidade elétrica (planeamento e financiamento, infraestruturas, gestão  
da rede de carregamento, veículo elétrico) com todos os atores envolvidos:  
fabricantes de veículos elétricos, distribuidores de energia, utilizadores de VE, empresas, investigadores,  
entre outros. 

Para além dos painéis principais, irão decorrer outras atividades: (i) sessões paralelas a cada 30 minutos, nas quais 
serão apresentados, e debatidos, ideias e projetos relacionados com a mobilidade elétrica; (ii) test drive de Veículo 
Elétrico pelo Parque Natural da Serra de Arrábida; (iii) exposição de Veículos Elétricos e postos de carregamento à 
disposição dos utilizadores.

Mais informação disponível: aqui / Formulário de inscrição

http://bit.ly/swlisbontraveltech
https://www.ficis.pt/
https://enernetmob.interreg-med.eu/
https://enernetmob.interreg-med.eu/
https://whova.com/web/ifem_202005/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEgHiZJxpsvz81ilRx-IsoVP42G8WmKxYiSAi2voiPmxK6RQ/viewform
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De 1 a 4 de junho de 2020, realiza-se em Bruges, na Bélgica, o 6th UNWTO World Forum on Gastronomy 
Tourism, numa coorganização da Organização Mundial do Turismo (OMT) e do Centro Cultural Basco (BBC), com 
o apoio do Governo da Flandres. Este evento reúne os ministros do turismo, representantes das administrações 
nacionais e locais de turismo, cozinheiros, empresários e académicos ligados ao turismo e à gastronomia.

No âmbito do tema «Turismo de Gastronomia: promoção do turismo rural e do desenvolvimento regional», 
e tendo como base o “Ano do Turismo e do Desenvolvimento Rural – 2020” da OMT, o Fórum centrar-se-á no 
contributo do turismo gastronómico para a integração social e económica, a criação de emprego e a coesão 
regional.

Ao longo do evento serão debatidos temas relacionados com o papel do turismo gastronómico no reforço da 
reputação dos destinos, a capacitação da comunidade local, bem como as estratégias que os agricultores e 
os pequenos produtores de alimentos rurais podem utilizar para utilizar o seu património gastronómico para 
promover direta e indiretamente o turismo, contribuindo assim de forma positiva para a economia local e 
regional.

Mais informação disponível: aqui.

6TH UNWTO WORLD FORUM ON GASTRONOMY TOURISM

DESTACAM-SE AINDA:

DATA MAIS INFORMAÇÕES

2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BEST: ENGENHARIA  
E DESIGN DE MENUS (SETÚBAL) 16 de março de 2020 Engenharia e design de menus

2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BEST:  
GESTÃO SUSTENTÁVEL DE ENERGIA  
E ÁGUA NA RESTAURAÇÃO (LISBOA)

16 de março de 2020 Gestão sustentável de energia 
e água na restauração

IFSA2020: 4ª CONFERÊNCIA EUROPEIA  
DE SISTEMAS AGRÍCOLAS

20 a 26 de março  
de 2020 IFSA2020

2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BEST:  
LIDERANÇA DE ALTA PERFORMANCE (LISBOA) 27 de março de 2020 Liderança de alta performance

2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BEST:  
O TURISMO ACESSÍVEL E INCLUSIVO COMO 
OPORTUNIDADE DE MERCADO (LISBOA)

31 de março de 2020 O turismo acessível e inclusivo  
como oportunidade de mercado

8º FÓRUM INFORMED CITIES “(RE)CONNECTING 
REGIONS- RURAL-URBAN COOPERATION  
CHALLENGES AND PATHWAYS FORWARD”

2 a 3 de abril de 2020 Informed Cities

STARTUP OLÉ – SALAMANCA 2020 5 a 7 de maio de 2020 Startup Olé

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

https://www.unwto.org/6th-unwto-world-forum-on-gastronomy-tourism
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-engenharia-design-menus-setubal-16-mar-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-gestao-sustentavel-agua-energia-lisboa-16-mar-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-gestao-sustentavel-agua-energia-lisboa-16-mar-2020.aspx
http://www.ifsa2020.uevora.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-lideranca-alta-performance-lisboa-27-mar-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-turismo-acessivel-lisboa-31-mar-2020.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/programa-best-2-turismo-acessivel-lisboa-31-mar-2020.aspx
https://informedcities.eu/fileadmin/user_upload/events/forum_2020/8th_Informed_Cities_Save_the_Date_Plus.pdf
https://startupole.eu/
https://portugalsmartcities.fil.pt/
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     PREMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES

2ND UNWTO GASTRONOMY TOURISM STARTUP COMPETITION

Está a decorrer, até 6 de abril de 2020, o período de candidaturas à UNWTO  
Gastronomy Tourism Startup Competition, uma competição global para startups  
de turismo gastronómico. Esta competição, organizada pela Organização Mundial 
 de Turismo em parceria com o Centro Culinário Basco, pretende identificar ideias 
 e inovações disruptivas com potencial de transformar o setor de turismo  
gastronómico num futuro próximo e impactar positivamente as comunidades  
locais. Os projetos podem integrar:

 Categoria Startup: pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem e promovem uma Startup com uma forte 
componente tecnológica para fornecer soluções ou novos serviços relacionados com o setor do Turismo 
Gastronómico

 Categoria Inovação Social: pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem e promovem um projeto com uma 
forte componente de transformação e valor de impacto social no seu âmbito de atuação, que estão vinculadas ao 
setor do Turismo Gastronómico

Os projetos serão avaliados com base nos seguintes parâmetros: (i) Inovação e disruptividade; (ii) Potencial 
impacto e escalabilidade; (iii) Modelo de negócios validado ou testado; (iv) Adequação da equipa; (v) Prontidão da 
parceria; (vi) Impacto social (dependendo da categoria); (vii) Componente tecnológico ou digital (dependendo da 
categoria).

Mais informação disponível: gastronomytourismventures; Regulamento

BGREEN – ECOLOGICAL FILM FESTIVAL

O bgreen//ecological film festival é um festival de vídeo ligado à temática ambiental, 
que pretende consciencializar os jovens para o cuidado da Casa Comum. Está a 
decorrer, até 17 de abril de 2020, o período de candidaturas à 10.a Edição do Festival.

A edição deste ano tem como tema “Earthability: Changing Minds, Changing Habit” 
e pretende alertar para as competências que o ser humano tem de desenvolver para 
lidar com o planeta de forma sustentável, focando as seguintes temáticas: mobilidade, 
obsolescência programada, alimentação biológica, comércio justo, economia circular, 
gestão eficiente dos recursos, distribuição igualitária dos bens, consumo consciente.

Podem participar equipas compostas por um máximo de 4 elementos, acompanhadas 
por um professor responsável, nas seguintes categorias:

 BGREEN Júnior: para alunos(as) com idades entre os 13 e 14 anos  
(8.o e 9.o anos de escolaridade ou equivalente);

 BGREEN: para jovens com idades entre os 15 e os 21 anos  
(ensino secundário/ensino profissional).

Mais informação disponível: BGREEN

https://www.gastronomytourismventures.org/en/
https://www.gastronomytourismventures.org/wp-content/uploads/2019/12/terminos-y-condiciones-2020_eng.pdf
http://www.bgreenfestival.com/pt/
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4ª EDIÇÃO DO PRÉMIO BUILDING EUROPE ACROSS BORDERS

Está a decorrer, até 17 de abril de 2020, o período de candidaturas à 4ª Edição  
do Prémio Building Europe Across Borders, uma iniciativa do Comité das  
Regiões Europeu, e que visa reconhecer projetos transfronteiriços,  
inter- regionais e transnacionais, promovidos pelos Agrupamentos Europeus  
de Cooperação Territorial (AECT) e que possam ser replicados noutras  
regiões europeias.

O prémio deverá, igualmente, contribuir para um melhor conhecimento dos AECT  
pelas autoridades nacionais, regionais e locais da UE, pelas instituições da UE e pelo público em geral.

Mais informação disponível: EGTC Awards 2020

5ª EDIÇÃO DO PRÉMIO VIVER EM IGUALDADE

Está a decorrer, até 17 de abril de 2020, o período de candidaturas à 5a Edição  
do Prémio Viver em Igualdade, que visa distinguir os melhores locais para viver 
em igualdade no biénio 2020-2021. Promovido pela Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) no âmbito da Estratégia Nacional  
para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) – Portugal + Igual, este Prémio  
visa distinguir e reconhecer autarquias com boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de Género, 
Cidadania e Não Discriminação, a nível interno e no âmbito do território, enquanto agentes de desenvolvimento e 
entidades privilegiadas para a concretização de ações e medidas que permitam a territorialização, identificação e 
apropriação local dos objetivos da ENIND e dos Planos Nacionais de Ação:

 Na estrutura e no funcionamento da organização;

 No planeamento, implementação, monitorização e avaliação da concretização de medidas e na realização de 
ações, tanto interna como externamente.

O Prémio consistirá na atribuição de um Certificado de Mérito, destinado a ser usado na comunicação da 
autarquia, onde se atesta que o Município referido é reconhecido como um dos melhores locais para viver  
em igualdade.

As candidaturas devem ser submetidas para o email premio.viver.igualdade@cig.gov.pt, através do envio da 
Ficha de Inscrição e do Documento de Candidatura, de acordo com as condições estabelecidas no  
Regulamento do Prémio. 

Mais informação disponível em: CIG

https://tinyurl.com/r4rlpoe
mailto:premio.viver.igualdade@cig.gov.pt
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/02/Ficha-de-Incri%C3%A7%C3%A3o-5%C2%AA-Edi%C3%A7%C3%A3o-Pr%C3%A9mio-Viver-em-Igualdade_Bi%C3%A9nio-2020_2021-1.docx
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/02/Regulamento-Pr%C3%A9mio-Viver-em-Igualdade-1.pdf
https://tinyurl.com/r2wna79
https://innowwide.eu/guidelines/
http://www.innovation-awards-roullier.com/
http://bfk.ani.pt/pt/
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ENCERRAMENTO LINK

PRÉMIO CAMPEÕES DA TERRA 2020 20 de março de 2020 TERRA 2020

INNOWWIDE 31 de março de 2020 INNOWWIDE

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/

3ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE IDEIAS  
E CRIATIVIDADE DO MONTADO  
DE SOBRO E CORTIÇA

13 de abril de 2020 (Moda)

26 de abril de 2020 
(restantes categorias)

MONTADO

SELO INCODE.2030 - SELO INCODE2030

RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS AINDA EM CURSO:

EF CHALLENGE 2020

Está a decorrer, até 14 de maio de 2020, o período de candidaturas ao EF Challenge,  
um concurso internacional que permite a estudantes abordarem assuntos sobre  
problemáticas mundiais. Promovido pela EF(Education First), entidade formadora  
internacional, a competição de discurso internacional desafia os jovens, entre os  
14 e 18 anos, a gravarem um vídeo de 3 a 5 minutos, em inglês, que responda à questão:  
What global issue are you most passionate about solving?

O prémio é uma viagem de uma semana a Nova Iorque, para participar no Youth Leadership Forum e uma visita 
à sede das Nações Unidas.

Mais informação disponível: EF CHALLENGE 2020

https://www.unenvironment.org/championsofearth/pt-br/
https://innowwide.eu/guidelines/
https://filmfestival.wearewater.org/es/el-festival_302911
https://ecotropheliaportugal.com/
https://ecotropheliaportugal.com/
https://montadodesobroecortica.pt/2020/01/15/abertas-as-candidaturas-para-a-3a-edicao-do-concurso-de-ideias-e-criatividade-do-montado-de-sobro-e-cortica/
https://www.incode2030.gov.pt/selo-incode2030
https://tinyurl.com/spfu48w
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     NOTÍCIAS

CONSELHO DE MINISTROS APROVA MEDIDAS QUE PROMOVEM  
A FIXAÇÃO DE PESSOAS NOS TERRITÓRIOS DO INTERIOR

Foi aprovado, no Conselho de Ministros de 27 de fevereiro de 2020, um conjunto de medidas que pretendem 
assegurar a sustentabilidade e valorização dos territórios do interior através do aproveitamento do seu potencial 
endógeno, da fixação de pessoas e da afirmação das regiões transfronteiriças, a saber:

 Programa de Incentivos à Fixação de Trabalhadores do Estado no Interior, abrangendo incentivos de 
natureza pecuniária como outros aspetos relacionados com a prestação de trabalho. No quadro da valorização 
do interior, procura-se reforçar os estímulos à mobilidade geográfica no mercado de trabalho e adotar políticas 
ativas de repovoamento dos territórios de baixa densidade populacional;

 Programa "Trabalhar no Interior", iniciativa que tem como objetivo apoiar e incentivar a mobilidade geográfica 
de trabalhadores para os territórios do Interior. O Programa integra:

 - Medida "Emprego Interior MAIS", que consiste num apoio financeiro até 4.827€ para os trabalhadores  
   que passem a residir e prestar trabalho num território do interior, passível de majoração em função da  
   dimensão do agregado familiar que com ele se desloque a título permanente, e uma comparticipação  
   dos custos associados ao transporte de bens;
 - Incentivos e apoios ao nível de estágios profissionais e de contratação por parte de empresas;
 - Medida de apoio ao regresso de emigrantes, prevista no âmbito do Programa "Regressar", que passará
    a contemplar uma majoração de 25% face aos apoios já concedidos.
 - Medida "Habitar no Interior" para facilitar a mudança e para o desenvolvimento de redes de apoio   
    locais e regionais para a divulgação e implementação do "Chave na Mão", e de outros instrumentos   
    nacionais de política habitacional ao dispor dos municípios e que incentiva projetos-piloto municipais  
    com vista à melhoria do acesso à habitação e das condições de vida das populações.

 Revisão e reavaliação do Programa de Valorização do Interior, com o objetivo de selecionar ações específicas 
nos territórios do interior e incorporar novas iniciativas, nomeadamente soluções orientadas para dinâmicas 
de maior proximidade, programas de financiamento com dotação específica e critérios adaptados ao interior, 
assim como projetos construídos em rede e dirigidos ao aumento da competitividade. Mantém-se o modelo de 
implementação de iniciativas transversais e multissetoriais, envolvendo as diferentes áreas de governação e os 
agentes presentes no território na definição das iniciativas, agora centrado em áreas temáticas  
(Programas +CO3SO: COnstituir, COncretizar e COnsolidar Sinergias e Oportunidades) e territórios  
considerados de intervenção prioritária;

 Programas +CO3SO Conhecimento e +CO3SO Digital, de valorização dos territórios do interior. Visando a 
criação de condições para o desenvolvimento social e económico dos territórios, com promoção de emprego 
qualificado e inovação e transferência de tecnologia, estes programas preveem o lançamento de avisos com 
orçamentos dedicados ao interior do país, adaptados às necessidades específicas destes territórios. Estes dois 
programas vão mobilizar 50,5 milhões de euros, num investimento total de 76 milhões de euros, prevendo-se a 
criação de 424 postos de trabalho;

 Programa de mobilidade de estudantes "Conhecer Portugal", destinado a apoiar a realização de estágios 
e atividades de I&D sobre as regiões portuguesas de menor densidade populacional de Portugal, incluindo as 
regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Foram debatidas ainda outras iniciativas tendo em vista a melhoria da qualidade de vida nos territórios do 
interior, o reforço da mobilidade das pessoas e a promoção da competitividade e desenvolvimento económico e 
social, nomeadamente:
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 Estratégia para a Coesão Territorial, através da qual se procura alavancar o desenvolvimento regional do país 
como um todo. Esta Estratégia quer também dar mais coerência às políticas regionais e às políticas setoriais que 
têm impacto territorial, e visa ainda clarificar a política de cidades, atribuindo funções claras aos grandes polos 
metropolitanos, às cidades médias, aos pequenos polos e dinamizando a relação territorial e funcional rural/urbano.  
A Estratégia para a Coesão Territorial contará com o envolvimento das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional, bem como de outros atores relevantes, utilizando como principal instrumento financeiro os fundos 
europeus dos Programas Operacionais Regionais;

 Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, com vista a promover relações de cooperação fortes 
e estáveis nas zonas de fronteira entre Portugal e Espanha, onde se tem registado uma diminuição da densidade 
populacional e um menor desenvolvimento económico, impulsionando o progresso económico, social, ambiental e 
territorial. Esta Estratégia integra medidas transversais e multissetoriais, envolvendo as diferentes áreas governativas 
em estreita colaboração com os Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial (AECT), Eurorregiões e 
Eurocidades, bem como outras Agências de Cooperação Transfronteiriça. O objetivo é melhorar a mobilidade 
transfronteiriça e eliminar custos de contexto; garantir infraestruturas e conectividade territorial; promover a gestão 
conjunta de serviços básicos nas áreas de educação, saúde, serviços sociais, proteção civil ou outros; impulsionar o 
desenvolvimento económico e a inovação territorial; melhorar o ambiente, valorizar os centros urbanos e dinamizar 
atividades culturais.

O Programa de Desenvolvimento Rural PDR 2020 publicou o seu Plano Abertura de Candidaturas para 2020 com 
Avisos para as medidas que vão contribuir para a continuidade do desenvolvimento sustentável do sector agrícola 
e para a resiliência dos territórios rurais.

PDR 2020 PUBLICA O PLANO DE ABERTURA DE AVISOS PARA 2020

O Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) contribui para uma gestão eficaz dos fluxos migratórios 
e para a definição de uma abordagem comum em matéria de asilo e migração.

O financiamento do FAMI apoia os esforços dos Estados-Membros para promover as suas capacidades de 
acolhimento dos imigrantes, melhorar a qualidade dos procedimentos de asilo de acordo com as normas da 
União, integrar os imigrantes a nível local e regional e aumentar a sustentabilidade dos programas de regresso.

O Calendário de Avisos FAMI para o ano 2020 foi publicado e prevê a abertura de avisos a partir do mês de março.

CALENDÁRIO DE AVISOS FAMI - 2020

http://www.pdr-2020.pt/
http://www.pdr-2020.pt/content/download/1417/13489/version/26/file/Plano+Abertura_+12.02.2020+%28002%29.pdf
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/222893/MAPA_AVISOS-2020_FAMI_site.pdf/04022c4a-17a2-46d4-b6ba-b5da3b8192d0
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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE
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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
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