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O presente boletim apresenta informação sintetizada sobre candidaturas a 
programas de financiamento e outras matérias identificadas pela entidade 
líder do PROVERE Montado de Sobro e Cortiça, Município de Coruche, como 
relevantes para a implementação dos projetos integrados no protocolo de 
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a valorização integrada deste recurso endógeno.
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1. “COVID 19” LINHAS E MEDIDAS EXCECIONAIS DE APOIO ÀS 
EMPRESAS

MAIS INFORMAÇÕES
 Documento de 

divulgação

LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19
3.000 MILHÕES DE EUROS

Operações elegíveis para as 4 linhas: 
Financiamento de necessidades de Tesouraria.

Prazo de vigência
Até 31 de dezembro de 2020. Na eventualidade da utilização total 
das verbas antes do decurso do prazo previsto, a linha pode ser 
denunciada pela SPGM, o que será comunicado aos bancos e às 
SGM, não podendo ser enquadradas novas operações a partir da 
data indicada.

Condições gerais para as 4 linhas
Destinatários
Microempresas, PME, small mid cap e mid cap com:
 • Situação líquida positiva no último balanço aprovado; ou
 • Situação líquida negativa e regularização em balanço intercalar aprovado até à data da operação.
Condições 
   Máximo por empresa: 1,5 milhões de euros (microempresas 50 mil €; pequenas empresas 
500 mil €; outras 150 mil €) com possibilidade de apresentação de candidatura a mais do que uma linha 
específica.
   Garantia mútua: até 90% do capital em dívida
   Período de carência: até 1 ano
Prazo de operações
   4 anos

 Perguntas frequentes 

INDÚSTRIA
TURISMO |

empreendimentos e 
alojamentos

TURISMO | agências 
de viagem, animação 

turística, organizadores 
de eventos e similares

RESTAURAÇÃO E 
SIMILARES

1.300 milhões de euros 900 milhões de euros 200 milhões de euros 600 milhões de euros.

Consulta de informação 
específica aqui.

Consulta de informação 
específica aqui.

Consulta de informação 
específica aqui.

Consulta de informação 
específica aqui.

https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Doc_ApoioEconomia.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Doc_ApoioEconomia.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/FAQ_ApoioEconomia_30032020.aspx
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=e2919f1c-71a9-4a98-8b83-b3874b597bcc
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=219708bc-60eb-4a4d-aaa2-5ecb5595e374
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=4988c238-8fa6-4379-ab41-0c853cb17977
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=8dab3ba2-131c-4759-b4ea-d65641f59a8d
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=8dab3ba2-131c-4759-b4ea-d65641f59a8d
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=e2919f1c-71a9-4a98-8b83-b3874b597bcc
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=219708bc-60eb-4a4d-aaa2-5ecb5595e374
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=4988c238-8fa6-4379-ab41-0c853cb17977
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=8dab3ba2-131c-4759-b4ea-d65641f59a8d
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LINHA DE CRÉDITO CAPITALIZAR COVID-19
400 MILHÕES DE EUROS

Condições gerais de acesso
Destinatários
Microempresas, PME, small mid cap e mid cap com: 
   Situação líquida positiva no último balanço 
aprovado; ou
   Situação líquida negativa e regularização em 
balanço intercalar aprovado até à data da operação.
Condições 
    Máximo por empresa: até 3 milhões de euros (1,5 milhões de euros em Tesouraria e 1,5 
milhões de euros em Fundo de Maneio).  
    Garantia: Até 80% do capital em dívida
    Prazo de operações: 4 anos para Fundo de Maneio e 1 a 3 anos para Tesouraria.

FUNDO DE MANEIO PLAFOND TESOURARIA

320 milhões de euros 80 milhões de euros

Consulta de informação específica aqui. Consulta de informação específica aqui.

MAIS INFORMAÇÕES
 Documento de 

divulgação

 Perguntas frequentes 

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=c8bb5c15-c184-46ed-b5ca-257f0b1ec66f
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=cd405445-198c-4726-8ba3-7f2e0593cfe3
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Doc_LinhaCreditoCapitalizar.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/Doc_LinhaCreditoCapitalizar.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/FAQ_LinhaCapitalizar_30032020.aspx
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICROEMPRESAS DO TURISMO
60 MILHÕES DE EUROS

Novo mecanismo financeiro, que atua em complementaridade 
com outras medidas de apoio às empresas recentemente 
aprovadas pelo Governo, que pretende responder às necessidades 
imediatas e prementes de financiamento das microempresas, 
salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital humano.

Despacho Normativo n.º 4/2020 de 26 de março

Destinatários
 Microempresas com certificação eletrónica no portal do IAPMEI, I. P. (nos termos do Decreto-Lei 

n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 81/2017, de 30 de junho, 
conforme Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de maio) que exerçam, em território 
nacional, as atividades turísticas incluídas nos seguintes códigos CAE: 551 - Estabelecimentos hoteleiros 
| 55201 - Alojamento mobilado para turistas | 55202 - Turismo no espaço rural | 55204 - Outros locais de 
alojamento de curta duração | 55300 - Parques de campismo e de caravanismo | 561 – Restaurantes | 563 - 
Estabelecimentos de bebidas | 771 - Aluguer de veículos automóveis | 79 - Agências de viagem, operadores 
turísticos, outros serviços de reservas | 82300 - Organização de feiras, congressos e outros eventos similares 
| 93192 - Outras atividades desportivas, n. e. (1) | 93210 - Atividades de parques de diversão e temáticos (1) | 
93292 - Atividades dos portos de recreio (marinas) (1) | 93293 - Organização de atividades de animação (1) | 
93294 - Outras atividades de diversão e recreativas, n. e. (1)

 Entende-se por microempresa a que empregue menos de 10 trabalhadores efetivos e cujo volume de 
negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros

 Não se encontrem numa situação de empresa em dificuldade;

 Não tenham sido objeto de sanções administrativas ou judiciais nos 2 últimos anos

Condições
 De acesso: a) Demonstrarem uma situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança 

social e o Turismo de Portugal, I.P.; b) Encontrarem-se devidamente licenciadas para o exercício da 
respetiva atividade e devidamente registadas no Registo Nacional de Turismo, quando legalmente 
exigível e c) Demonstrarem que a atividade desenvolvida foi afetada negativamente pelo surto da doença 
COVID-19.
A verificação do cumprimento das condições aqui enunciadas nas alíneas b) e c) é efetuada mediante 
declaração prestada pela empresa no formulário de candidatura.

 Montante: 750 €/mês/trabalhador.
 Montante máximo: 20 mil euros.
 Duração: 3 meses.
 Reembolso: 3 anos (com 1 ano de carência), sem juros.
 Garantia: Fiança pessoal de sócio.

As candidaturas são apresentadas em contínuo, através de formulário disponível no SGPI | Formalização 
de candidaturas, acompanhado pela declaração de remunerações entregue na Segurança Social relativa 
aos trabalhadores existentes na empresa em 29 de fevereiro de 2020; autorização de consulta eletrónica da 
situação tributária e contributiva; e código de acesso à certidão permanente de registo comercial.

MAIS INFORMAÇÕES
 Documento de 

divulgação

 Perguntas frequentes 

https://dre.pt/application/conteudo/130600838
https://acesso.turismodeportugal.pt/wsso/faces/Login.jsp
https://acesso.turismodeportugal.pt/wsso/faces/Login.jsp
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/ficha-informativa-tesouraria-microempresas-covid-19-25.pdfhttp:/business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/ficha-informativa-tesouraria-microempresas-covid-19-25.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/ficha-informativa-tesouraria-microempresas-covid-19-25.pdfhttp:/business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/ficha-informativa-tesouraria-microempresas-covid-19-25.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-19/faq-linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19-v0.pdf
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A Equipa PROVERE estruturou toda a informação e documentação sobre 

as várias linhas e disponibiliza-a aqui:

DOCUMENTAÇÃO LINHAS

Para a consulta dos sites oficiais use as seguintes ligações:

https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/

www.iapmei.pt/paginas/medidas-de-apoio-as-empresas-relaciona-
das-com-o-im.aspx

https://mega.nz/#F!SRkWESJb!LMdi8ixu0atpP0FDZU9plw
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/
http://www.iapmei.pt/paginas/medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx
http://www.iapmei.pt/paginas/medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx
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MEDIDAS DE APOIO À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE E EMPREGO

Lay Off simplificado

DL n.º 10-G/2020 de 26 de março de 2020
Regras definidas pelo Ministério do Trabalho, solidarie-
dade e Segurança Social para aceder à medida, dis-
poníveis aqui
O formulário para requerer a situação de Lay Off aqui

Moratória de Créditos DL n.º 10-J/2020 de 26 de março de 2020 

Adiamento do pagamento das contribuições 
correntes à Segurança Social Mais informações em segurança social

Estabelecimentos com permissão de abertura 
ao Público

Esclarecimentos sobre as permissões podem ser 
consultados aqui

MEDIDAS FISCAIS

Diferimento de contribuições fiscais sociais
DL n.º 10-F/2020, de 26 de março

Mais informações em Autoridade Tributária

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779506/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://drive.google.com/file/d/15ywRwhlZLAy762UzuPYBqYcqahwt-Wt8/view
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16889112/RC_3056.pdf/61b7f4b0-bf25-4913-a063-e510800a0141
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779509/details/maximized
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/adiamento-do-pagamento-das-contribuicoes-correntes-a-seguranca-social
https://www.iapmei.pt/getattachment/Paginas/COVID-19-Medidas-de-Apoio-as-Empresas-Emprego/Estado-de-emergencia-estabelecimentos-abertos-ao-publico.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779505/details/maximized
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
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MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO À ECONOMIA E DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO NO ÂMBITO 
DO PORTUGAL 2020 – DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE COORDENAÇÃO 

Com vista a diminuir e mitigar os impactos a nível económico e social da pandemia SARS-COV2 (COVID 19) 
junto dos beneficiários dos FEEI, a Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria – CIC 
Portugal 2020, deliberou regulamentar as medidas extraordinárias criadas pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 10-A/2020 de 13 de março, bem como adotar outras de natureza complementar no âmbito das 
suas competências.

A Deliberação CIC nº 8 / 2020 de 28 de março pode ser consultada aqui.

Está também disponível um documento de respostas a questões relativas aos projetos do Portugal 2020, 
que pode ser consultado aqui

ALARGAMENTO DO DIFERIMENTO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO ÂMBITO DO QUADRO DE 
REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL OU NO PORTUGAL 2020 A TODAS AS EMPRESAS
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 11-A/2020, de 23 de março

Diferimento das prestações vincendas relativas a subsídios reembolsáveis atribuídos no âmbito de sistemas 
de incentivos do Quadro de Referência Estratégico Nacional ou do Portugal 2020 no caso de empresas com 
quebras do volume de negócios ou de reservas superiores a 20%.

(…) b) O diferimento por um período de 12 meses das prestações vincendas até 30 de setembro de 
2020 relativas a subsídios reembolsáveis atribuídos no âmbito de sistemas de incentivos do Quadro de 
Referência Estratégico Nacional ou do Portugal 2020 sem encargos de juros ou outra penalidade para as 
empresas beneficiárias, ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do artigo 30.º-B da Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de 
fevereiro, na sua redação atual.

MEDIDAS EXCECIONAIS NO ÂMBITO DO PDR 2020

PORTARIA N.º 81/2020 DE 26 DE MARÇO - ESTABELECE UM CONJUNTO DE MEDIDAS RELATIVAS À 
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020

São implementadas as seguintes medidas: 
 • Os prazos máximos para os beneficiários iniciarem e concluírem a execução física e financeira dos 
projetos cuja data limite para o início ou fim de investimento ocorra entre 1 de março e 15 de junho de 2020 
são prorrogados por três meses.
 • É autorizada a apresentação de pagamentos intercalares com faseamento da submissão da despesa 
e respetivo reembolso, sem observância do número máximo de pedidos de pagamento previsto na 
regulamentação específica.
 • São elegíveis para reembolso as despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em 
iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19, previstas em projetos 
aprovados.

   

“COVID 19” – MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020/
PROGRAMAS OPERACIONAIS E OUTROS INSTRUMENTOS

https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/deliberacao_cic_covid19_24mar20_vsf_assin.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/deliberacao_cic_covid19_24mar20_vsf_assin.pdf
https://www.iapmei.pt/getattachment/Paginas/COVID-19-Medidas-de-Apoio-as-Empresas-PT2020/FAQ-Medidas-PT2020-COVID-19.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619906/details/normal?l=1
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POCI/COMPETE2020 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA PROJETOS APROVADOS NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO ESPECÍFICO COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO 

Foram operacionalizadas em Orientação Técnica as seguintes medidas previstas no âmbito dos sistemas 
de incentivos às empresas, aplicáveis aos projetos aprovados no âmbito do sistema de incentivos do 
Portugal 2020 e aos projetos encerrados no âmbito do sistema de incentivos do QREN e do QCAIII com 
planos de reembolso ativos, que verifiquem uma ou várias das situações: (a) Aceleração do pagamento 
de incentivos às empresas; (b) Diferimento das prestações de incentivos reembolsáveis; (c) Despesas 
suportadas em ações canceladas ou adiadas; (d) Reprogramação de projetos

A Orientação Técnica N.º 01/2020, relativa ao Sistema de Incentivos às Empresas, sobre medidas 
excecionais devido à situação epidemiológica da COVID 19 está disponível aqui. 

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA OPERACIONAL MAR 2020
DESPACHO N.º 3651/2020, DE 24 DE MARÇO - ADOTA MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS RELATIVAS À 
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID 19, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
OPERACIONAL MAR 2020

• Medidas excecionais: 
 Sempre que, por motivos não imputáveis às empresas e demais entidades privadas beneficiárias 

do programa, seja impossível proceder à validação do pedido de pagamento, a título de reembolso 
de despesa realizada e paga, em prazo não superior a 20 dias úteis contados da data de submissão do 
pedido pelo beneficiário, o pedido é pago a título de adiantamento;

 Os pedidos de pagamento validados nos termos da alínea anterior são liquidados até ao valor máximo 
de 70 % do apoio público que lhe corresponda;

 O pagamento efetuado a título de adiantamento, nos termos da alínea anterior, é convertido 
em pagamento a título de reembolso, após validação da correspondente despesa pelo organismo 
responsável pela sua verificação, devendo ocorrer com a maior brevidade possível;

 O apuramento de tranche de pagamento e a sua liquidação passam a ser realizados pelo Instituto de 
Financiamento da Agricultura e Pescas - IFAP ao longo do mês com uma periodicidade semanal;

 As despesas faturadas, mas ainda não pagas pelo beneficiário, podem ser apresentadas e 
consideradas para pagamento a título de adiantamento, desde que a soma dos adiantamentos já 
realizados e não justificados com despesa submetida e validada não ultrapasse os 50 % da despesa 
pública aprovada para cada projeto;

 No caso do pagamento efetuado a título de adiantamento, nos termos da alínea anterior, o 
beneficiário fica obrigado a apresentar à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis a contar da 
data de pagamento do adiantamento, os comprovativos do pagamento integral da despesa que serviu 
de base ao pagamento do adiantamento, só podendo haver lugar a novo pedido de pagamento caso 
este prazo seja cumprido;

 Não obstante o referido nas alíneas anteriores, em cada operação, os pagamentos só podem ser 
efetuados até ao limite de 90 % do montante da decisão de financiamento, ficando o pagamento do 
respetivo saldo (10 %) condicionado à apresentação pelo beneficiário do pedido de pagamento de saldo 
final, verificação da despesa e confirmação pela gestão do programa da execução da operação nos 
termos exigidos.

• São elegíveis para reembolso as despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em 
iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19, previstas em projetos 
aprovados; e não são penalizados os projetos que, devido aos impactos negativos decorrentes do 
COVID-19, não atinjam o orçamento aprovado e a plena execução financeira prevista na concretização 
de ações ou metas, podendo ser encerrados como concluídos desde que não ponham em causa o alcance 
dos objetivos para os quais a operação foi aprovada. Em alternativa, e sempre que necessário, quando o 
prazo contratualmente definido para a conclusão do projeto, tiver por referência o ano de 2020, pode esta 
data ser objeto de alargamento, para 2021 e em prazo compatível com a finalização da sua execução físico-
financeira, desde que tal seja solicitado pelo beneficiário e aceite pela gestão do programa.

https://www.compete2020.gov.pt/Orientacoes-Tecnicas/detalhe/OT-01-2020
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200324_OT_2020-01_rede_si_covid_19.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200324_OT_2020-01_rede_si_covid_19.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130597945/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130597876
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Tendo em conta a atual situação de pandemia decretada pela OMS e o estado de emergência que se 
vive em Portugal, por causa da Covid-19, o Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian 
aprovou a criação de um fundo de emergência, num montante inicial de 5 milhões de euros, que pretende 
contribuir para reforçar a resiliência da sociedade nos principais domínios de intervenção da Fundação.
Os apoios destinam-se a cinco áreas: Saúde, Ciência, Sociedade Civil, Educação e Cultura.

No domínio da Saúde o fundo abrangerá as seguintes situações:
• Reforço da primeira linha de defesa do combate ao vírus, contribuindo para colmatar a escassez de 
material de proteção e equipamento médico

• Apoio à deteção e diagnóstico promovendo ativamente a identificação de casos, tendo em vista 
reforçar a estratégia de contenção e preparar o retorno à vida social

• Apoio a soluções de base tecnológica de implementação rápida, plataformas e apps, dirigidas ao 
acompanhamento à população, designadamente no apoio a lidar com o isolamento, à partilha de 
informação fidedigna e à gestão adequada da sintomatologia e da doença.

No domínio da Ciência o fundo abrangerá as seguintes situações:
• Reforço do financiamento do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), tendo em conta que dispõe de 
plataformas tecnológicas e competências científicas na área da imunologia, genómica, virologia e 
relação micróbio-hospedeiro, destinado a aumentar o conhecimento científico relativo à 2019-nCoV/
Covid-19, permitindo: (i) a identificação de fatores de risco dos indivíduos mais vulneráveis, bem como 
de mecanismos para os proteger; (ii) a compreensão da resposta imunitária ao vírus e de mecanismos 
para a promover, o que poderá levar a uma melhor gestão da doença e à aceleração da produção de 
uma vacina;(iii) a identificação de possíveis vulnerabilidades do vírus, em particular na sua interação 
com o ser humano, levando a novas estratégias para tratamento e uma melhor previsão da evolução da 
propagação desta doença no espaço e no tempo.Esta iniciativa será aberta e coordenada com outras 
Instituições e Estruturas de investigação em Portugal e no Estrangeiro. 
• O IGC, juntamente com outras Instituições na área de Lisboa, está a desenvolver novos métodos 
de diagnóstico para produção e implementação em massa, tendo em conta que o diagnóstico é a 
ferramenta mais forte que temos neste momento contra o COVID19.

No domínio da Sociedade Civil o fundo abrangerá as seguintes situações:
• Lançamento do projeto Gulbenkian Cuida destinado a Organizações da Sociedade Civil que prestam 
apoio a idosos, um dos grupos de maior risco, em parceria com o Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social (MTSSS).
• Pretende-se reforçar a capacidade de resposta destas organizações a esta faixa da população, 
designadamente no apoio domiciliário, na prestação de cuidados e serviços às pessoas mais isoladas, 
tendo em vista o seu bem-estar e a satisfação das necessidades básicas.
• Apoio temporário à sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil com projetos atualmente 
financiados pela Fundação, para lhes permitir conservar os seus colaboradores com maior grau de 
precariedade durante este período de crise e continuar a sua atividade em favor das comunidades em 
que atuam.
• Flexibilização às entidades beneficiárias, em todas as áreas, quanto ao planeamento dos projetos e à 
obtenção dos resultados, assegurando o pagamento nas datas acordadas, ou mesmo antecipando-o 
quando se justifique.

No domínio da Educação, o fundo abrangerá as seguintes situações:
• Apoio aos estudantes carenciados que lhes permita um acesso ao ensino a distância durante o 
encerramento das escolas. O projeto será desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação e 
prevê apoio através de meios digitais e conectividade para alunos com dificuldades económicas que 
comprovadamente não tenham internet em casa para aceder a conteúdos e aulas online.
• Reforço das Bolsas Mais destinadas a estudantes com menos recursos financeiros que se candidatam 
pela primeira vez à universidade, com média de entrada superior a 18 valores.

2. “COVID 19” LINHAS E MEDIDAS EXCECIONAIS DE APOIO ÀS 
EMPRESAS
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No domínio da Cultura, o fundo abrangerá as seguintes situações:
• No que diz respeito ao setor cultural e artístico, apoio de emergência a artistas ou entidades de 
produção artística que viram os seus projetos cancelados, nas áreas em que a Fundação habitualmente 
atribui apoios, sob a forma de uma reposição parcial dos rendimentos perdidos, contribuindo para fazer 
face a despesas de subsistência.
• Manutenção e flexibilização dos apoios à criação já concedidos ou em processo de aprovação, 
permitindo a sua redefinição e recalendarização, de modo a garantir a permanência das estruturas de 
produção afetadas.

Para solicitar informação geral sobre os apoios previstos no Fundo de Emergência, deve ser preenchido o 
formulário disponibilizado na página. Oportunamente a Fundação divulgará os detalhes sobre os diversos 
mecanismos de apoio.

Regulamentos já disponíveis e com candidaturas abertas:

Regulamento Gulbenkian Soluções Digitais Covid-19 | Candidaturas (exclusivamente online) entre 26 de 
março e 2 abril de 2020 (até às 23:55)
Regulamento Gulbenkian Cuida | Candidaturas (exclusivamente online) entre 31 março e 7 abril de 2020.
Regulamento do Apoio de Emergência aos Artistas e à Cultura | Candidaturas (exclusivamente online) 
entre 30 março e 6 abril de 2020 (até às 12h).
Mais informações em: https://gulbenkian.pt/fundo-de-emergencia-covid-19/

https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2020/03/26105322/Regulamento_ACELERA%C3%87%C3%83O-DE-PLATAFORMAS-DIGITAIS-PARA-RESPOSTA-%C3%80-COVID-19-1.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2020/03/30205432/GulbenkianCuida_regulamento_mar2020.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2020/03/29182429/Apoio-Emerg%C3%AAncia-Cultura-Regulamento.pdf
https://gulbenkian.pt/fundo-de-emergencia-covid-19/
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A Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, cria uma medida de apoio ao reforço de emergência de 
equipamentos sociais e de saúde, de natureza temporária e excecional, para assegurar a capacidade de 
resposta das instituições públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, durante a 
pandemia da doença COVID-19, e introduz um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais do 
«Contrato emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato emprego-inserção+» (CEI+) em projetos realizados nestas 
instituições

Entidades e projetos elegíveis
São elegíveis à medida as entidades públicas ou pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, 
que desenvolvam atividade na área social e da saúde, nomeadamente, serviços de saúde, hospitais, 
estruturas residenciais ou serviços de apoio domiciliário para pessoas idosas e pessoas com deficiência ou 
incapacidade,
São elegíveis os projetos referentes a situações de sobrecarga das entidades decorrente da pandemia 
COVID-19, nomeadamente devido ao aumento da atividade das entidades ou ao impedimento temporário 
dos seus trabalhadores por motivo de doença, isolamento profilático, assistência a familiares ou 
dependentes.

Podem ser integradas nos projetos abrangidos pela presente medida as pessoas que se encontrem numa 
das seguintes situações, desde que não possuam mais de 60 anos e não pertençam aos grupos sujeitos 
a dever de especial proteção definidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março:

a) Desempregados beneficiários de subsídio de desemprego, subsídio de desemprego parcial, ou 
subsídio social de desemprego, adiante designados desempregados subsidiados;
b) Desempregados beneficiários do rendimento social de inserção;
c) Outros desempregados inscritos no IEFP, I. P.;
d) Desempregados que não se encontrem inscritos no IEFP, I. P.;
e) Trabalhadores com contrato de trabalho suspenso ou horário de trabalho reduzido;
f) Trabalhadores com contratos de trabalho a tempo parcial;
g) Estudantes, designadamente do ensino superior, e formandos, preferencialmente de áreas 
relacionadas com os projetos, desde que com idade não inferior a 18 anos.

Apoio aos destinatários integrados nos projetos
Os destinatários integrados nos projetos têm direito aos seguintes apoios:
 a) No caso dos desempregados subsidiados referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, bolsa mensal 
complementar de montante correspondente ao valor do indexante dos apoios sociais (IAS);
 b) No caso dos destinatários referidos nas alíneas b) a g) do n.º 1 do artigo 3.º, bolsa mensal de montante 
correspondente ao valor de 1,5 vezes o valor do IAS.

O direito à bolsa mensal referida no n.º 1 não prejudica a manutenção do subsídio de desemprego, 
subsídio de desemprego parcial ou subsídio social de desemprego por parte dos desempregados 
subsidiados referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, nem ao rendimento social de inserção por parte dos 
desempregados referidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, sem prejuízo da aplicação do disposto na Lei n.º 
13/2003, de 21 de maio, na sua redação atual.

A entidade promotora deve garantir aos destinatários integrados nos projetos:
 a) Alimentação;
 b) Transporte entre a residência habitual e o local onde decorre a atividade, ou subsídio de 
transporte até ao valor de 10 % do IAS, mediante comprovativo da despesa;
 c) Integração no seguro de acidentes da entidade promotora, de modo a cobrir os riscos que 
possam ocorrer durante e por causa do exercício das atividades integradas no projeto;
 d) Equipamento de proteção individual adequado à realização da atividade prevista no âmbito do 
projeto.

Os direitos e deveres dos destinatários no âmbito da atividade socialmente útil a desenvolver nos projetos 
constam de contrato a celebrar com a entidade promotora, cujo modelo é definido pelo IEFP, I. P.

3. REFORÇO DE EMERGÊNCIA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/normal?l=1
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Direitos e deveres das entidades promotoras
As entidades promotoras asseguram o pagamento da bolsa a que os destinatários integrados nos projetos 
têm direito, º, cabendo ao IEFP, I. P., assegurar a comparticipação de 90 % desse montante. As entidades 
promotoras asseguram os direitos dos destinatários.
Nas situações em que a entidade não possa assegurar o transporte do destinatário entre a sua residência 
habitual e o local onde decorre a atividade, o subsídio de transporte é comparticipado integralmente pelo 
IEFP, I. P.
As obrigações da entidade promotora constam de um termo de aceitação, cujo modelo é definido pelo IEFP, 
I. P.

Regime de acesso
O apoio previsto na presente portaria é requerido pela entidade elegível através de formulário a 
disponibilizar no portal www.iefponline.iefp.pt e remetido aos serviços do IEFP, I. P., por correio eletrónico.
O IEFP, I. P. analisa o pedido e emite decisão no prazo máximo de dois dias úteis.
Após a notificação da decisão de aprovação do projeto, a entidade promotora deve devolver o termo de 
aceitação da decisão de aprovação ao IEFP, I. P., no prazo de cinco dias úteis.

Mais informações em: Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março

http://www.iefponline.iefp.pt/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/normal?l=1
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4. PDR2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas, de natureza 
privada, as autarquias locais e suas associações, 
e as entidades gestoras de baldios, detentoras 
de terras agrícolas ou não agrícolas.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

1.ª FASE: 30 DE JUNHO DE 
2020 (23H59)

2.ª FASE: 30 DE OUTUBRO DE 
2020 (17H00)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio 03/8.1.1/2020

OPERAÇÃO 8.1.1. FLORESTAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS E NÃO AGRÍCOLAS (3.º 
ANÚNCIO)

O presente aviso tem como objetivo apoiar investimentos materiais 
e imateriais ao nível da instalação de povoamentos florestais em 
terras não agrícolas.

As despesas elegíveis e não elegíveis são as constantes do anexo II 
da Portaria n.º 274/2015 de 8 de setembro, na sua redação atual. São 
consideradas as seguintes despesas elegíveis: 

(1) instalação de povoamentos florestais através de sementeira, 
plantação ou aproveitamento de regeneração natural; 
(2) rega das plantas instaladas durante o período de execução do projeto, enquanto despesa 
complementar da despesa elegível 1; 
(3) tratamento do solo para melhoria das suas caraterísticas físicas, químicas e biológicas, enquanto 
despesa complementar da despesa elegível 1; 
(4) aquisição e instalação de proteções individuais de plantas para melhorar as condições microclimáticas 
enquanto despesa complementar da despesa elegível 1; 
(5) aquisição e instalação de vedações para proteção dos povoamentos contra a ação do gado ou fauna 
selvagem; 
(6) construção e manutenção de rede viária e divisional dentro da área de intervenção; 
(7) elaboração do PGF, desde que associado ao investimento, enquanto despesa apoiada sob a forma de 
custo unitário por hectare, diferenciado por classes de área, com um limite máximo de 4.000,00€ por 
candidatura; 
(8) elaboração e acompanhamento do projeto de investimento incluindo a cartografia digital, enquanto 
despesa apoiada sob a forma de custo unitário por hectare elegível, diferenciado por classes de área, com 
um limite máximo de 6.000,00€ por candidatura.

Apenas são elegíveis as despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura, com exceção da 
elaboração e acompanhamento do projeto e a elaboração do PGF, que podem ser elegíveis se efetuadas 
até 6 meses antes da data de apresentação da candidatura.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável podendo assumir as seguintes 
modalidades: 

(i) tabelas normalizadas de custos unitários; 
(ii) reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos.

Os apoios previstos para a ação 8.1 «Silvicultura Sustentável» do PDR 2020 são cumuláveis entre si, não 
sendo contabilizados para este efeito o investimento destinado à estabilização de emergência pós-
incêndio, à recuperação dos efeitos decorrentes de calamidades naturais ou acontecimentos catastróficos, 
até ao limite máximo de 2.000.000€ de investimento elegível, para as entidades gestoras de Zonas de 
Intervenção Florestal (plafond aplicado por ZIF), baldios, entidades coletivas de gestão florestal e entidades 

Operação 8.1.1. 
Florestação de Terras 

Agrícolas e não 
Agrícolas

http://www.pdr-2020.pt/content/download/2425/36357/version/1/file/Anuncio_811_03_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2262/33995/version/1/file/Portaria_225_2019.pdf
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.1-Florestacao-de-Terras-Agricolas-e-nao-Agricolas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.1-Florestacao-de-Terras-Agricolas-e-nao-Agricolas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.1-Florestacao-de-Terras-Agricolas-e-nao-Agricolas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.1-Florestacao-de-Terras-Agricolas-e-nao-Agricolas
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coletivas públicas, por Mata Nacional e por perímetro florestal geridos pelo ICNF; e até ao limite de 
1.000.000€ de investimento elegível para os restantes beneficiários. As candidaturas aprovadas ao abrigo 
do presente anúncio poderão vir a beneficiar de um apoio complementar no âmbito do Fundo Ambiental, 
para a gestão e manutenção das áreas a florestar, por um período e condições a publicar oportunamente.

A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 35.000.000€ 
(20.000.000€ para o 1.º período de candidaturas e 15.000.000€ para o 2.º período de candidaturas), com a 
seguinte distribuição para a Região Alentejo (NUT II): 5.100.000€ (1.ª fase) e 3.900.000€ (2.ª fase). Ao nível de 
cada Região, a verba que não seja utilizada no primeiro período de candidaturas (1.ª fase), pode ser usada no 
segundo período de candidaturas (2.ª fase).

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário durante a vigência temporal deste anúncio, com 
exceção das Entidades Gestoras de Zonas de Intervenção Florestal e Entidades Gestoras de Baldios, que 
poderão submeter uma candidatura por cada Zona de Intervenção Florestal (ZIF) e por cada unidade de 
baldio, respetivamente, e entidades coletivas públicas que poderão submeter uma candidatura por cada 
Mata Nacional e por cada perímetro florestal. 

As candidaturas transitadas de anúncios anteriores, ao abrigo do artigo 38.º da Portaria n.º 274/2015, de 8 de 
setembro, não serão contabilizadas para o limite referido anteriormente. As candidaturas apresentadas na 
1.ª fase que não sejam aprovadas por falta de dotação, consideram-se, ainda assim, apresentadas para efeito 
da 2.ª fase do anúncio.
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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas, de natureza 
pública ou privada, incluindo as Organizações 
de Produtores Florestais (OPF), e as entidades 
gestoras de baldios, detentoras de espaços 
florestais; autarquias locais e respetivas 
associações, e as entidades intermunicipais.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

1.ª FASE: 30 DE JUNHO DE 
2020 (23H59)

2.ª FASE: 30 DE SETEMBRO 
DE 2020 (17H00)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio 05/8.1.3/2020

OPERAÇÃO 8.1.3. PREVENÇÃO DA FLORESTA CONTRA AGENTES BIÓTICOS E 
ABIÓTICOS (5.º ANÚNCIO)

O presente aviso tem como objetivo reforçar a defesa da 
floresta contra danos causados por agentes bióticos e aumentar 
a resiliência da floresta contra agentes abióticos. A tipologia 
de intervenção a apoiar diz respeito ao controlo de espécies 
invasoras lenhosas e à instalação e manutenção de mosaicos de 
parcelas de gestão de combustível, em povoamentos florestais, 
exceto para povoamentos ocupados com espécies de rápido 
crescimento que não sejam consideradas invasoras lenhosas. As 
intervenções poderão ser realizadas quer ao nível das explorações 
florestais quer com escala territorial relevante, sendo que cada 
candidatura apenas poderá prever despesas de uma das escalas de 
intervenção referidas anteriormente.

No âmbito da tipologia de intervenção controlo de espécies invasoras lenhosas, apenas são elegíveis as 
áreas ocupadas por invasoras lenhosas em que estas ocupem, no mínimo, 50% da área de intervenção. As 
despesas elegíveis e não elegíveis são, designadamente, as constantes do anexo I da Portaria n.º 134/2015 
de 18 de maio, na sua redação atual. 

São consideradas as seguintes despesas elegíveis: 
(i) controlo de espécies invasoras lenhosas (intervenções de silvicultura preventiva e de gestão; 
tratamentos químicos); 
(ii) instalação e manutenção de mosaicos de parcelas de gestão de combustível (redução de densidades; 
desramações e podas; execução de fogo controlado; controlo de vegetação espontânea).
Apenas são elegíveis as despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura, com exceção da 
elaboração e acompanhamento do projeto e a elaboração do PGF, que podem ser elegíveis se efetuadas 
até 6 meses antes da data de apresentação da candidatura.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável podendo assumir as modalidades de 
(i) tabelas normalizadas de custos unitários; 
(ii) reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos.

Os apoios previstos para a ação 8.1 «Silvicultura Sustentável» do PDR 2020 são cumuláveis entre si, não 
sendo contabilizado para este efeito o investimento destinado à estabilização de emergência pós-incêndio, 
à recuperação dos efeitos decorrentes de calamidades naturais ou acontecimentos catastróficos, até ao 
limite máximo de 2.000.000€ de investimento elegível, por ZIF, por baldio, para entidades coletivas de 

Anexo I: Áreas 
prioritárias no âmbito 

do controlo de 
invasoras lenhosas

Operação 8.1.3. 
Prevenção da Floresta 

contra agentes bióticos 
e abióticos

http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36315/version/4/file/Anuncio_813_05_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2261/33988/version/2/file/Portaria_227_2019.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/4/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/4/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/4/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/4/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.3-Prevencao-da-Floresta-contra-Agentes-Bioticos-e-Abioticos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.3-Prevencao-da-Floresta-contra-Agentes-Bioticos-e-Abioticos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.3-Prevencao-da-Floresta-contra-Agentes-Bioticos-e-Abioticos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.3-Prevencao-da-Floresta-contra-Agentes-Bioticos-e-Abioticos
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gestão florestal e entidades coletivas públicas, por mata nacional e por perímetro florestal geridos pelo 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., e de 1.000.000€ de investimento elegível para os 
restantes beneficiários.

A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 15.000.000€, sendo afeto 
à 1.ª fase do período de candidaturas, 10.000.000€ e à 2.ª fase do período de candidaturas, 5.000.000€. 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário durante a vigência temporal deste anúncio, com 
exceção das Entidades Gestoras de Zonas de Intervenção Florestal e Entidades Gestoras de Baldios, que 
poderão submeter uma candidatura por cada Zona de Intervenção Florestal (ZIF) e por cada unidade 
de baldio, respetivamente, e entidades coletivas públicas que poderão submeter uma candidatura por 
cada Mata Nacional e por cada perímetro florestal. As candidaturas transitadas de anúncios anteriores, ao 
abrigo do artigo 32.º da Portaria n.º134/2015, de 18 de maio, não serão contabilizadas para o limite referido 
anteriormente. As candidaturas apresentadas na 1.ª fase que não sejam aprovadas por falta de dotação, 
consideram-se, ainda assim, apresentadas para efeito da 2.ª fase do anúncio.
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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas, de natureza 
pública ou privada, e as entidades gestoras 
de baldios, detentoras de espaços florestais; 
organismos da Administração Central, Local, 
e respetivas associações e as Organizações de 
Produtores Florestais, quando os investimentos 
se enquadrem nas medidas previstas nos 
relatórios de grandes incêndios, elaborados 
pelo ICNF, I. P. ou nos planos de ação no âmbito 
do POSF.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

1.ª FASE: 30 DE JUNHO DE 
2020 (23H59)

2.ª FASE: 30 DE SETEMBRO 
DE 2020 (17H00)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio 17/8.1.4/2020

OPERAÇÃO 8.1.4. RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES 
BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU POR ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS (17.º ANÚNCIO)

O presente aviso objetiva restabelecer o potencial florestal de 
áreas afetadas por agentes abióticos. São elegíveis as seguintes 
tipologias de intervenção:

 • Reabilitação de povoamentos florestais (com exceção dos 
povoamentos ocupados com espécies de rápido crescimento): 
elegível em áreas ardidas no período compreendido entre 2003 e 
2019 (anexo I e anexo II);
 • Reflorestação de áreas afetadas: elegível em áreas ardidas 
entre 2010 e 2019 (anexo II).

A recuperação de infraestruturas danificadas só é elegível apenas 
para a recuperação de vedações e associada à reabilitação de 
povoamentos florestais.
As despesas elegíveis e não elegíveis são, designadamente, as constantes do anexo III da Portaria n.º 
134/2015, de 18 de maio, na sua redação atual. São consideradas as seguintes despesas elegíveis:

 • Reabilitação de povoamentos florestais:
 Abate e eliminação no local de árvores afetadas;
 Extração de cortiça queimada;
 Tratamentos fitossanitários;
 Adensamentos através de sementeira ou plantação;
 Aproveitamento da regeneração natural;
 Tratamento do solo;
  Controlo de espécies invasoras lenhosas;
  Aquisição e instalação de proteções individuais de plantas.

 • Recuperação de infraestruturas danificadas (elegível apenas no âmbito da reabilitação de 
povoamentos florestais):

 Recuperação de vedações.

 Anexo I: Área ardida 
por freguesias | 2003-

2009

Operação 8.1.4. 
Restabelecimento 
da Floresta afetada 

por agentes bióticos 
e abióticos ou por 
acontecimentos 

catastróficos

 Anexo II: Área ardida 
por freguesias | 2010-

2019

http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36336/version/1/file/Anuncio_814_17_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36340/version/1/file/AnexoII_AreaArdida_Freguesia_2010_2019_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2261/33988/version/2/file/Portaria_227_2019.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36338/version/1/file/AnexoI_AreaArdida_Freguesia_2003_2009_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36338/version/1/file/AnexoI_AreaArdida_Freguesia_2003_2009_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36338/version/1/file/AnexoI_AreaArdida_Freguesia_2003_2009_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36340/version/1/file/AnexoII_AreaArdida_Freguesia_2010_2019_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36340/version/1/file/AnexoII_AreaArdida_Freguesia_2010_2019_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36340/version/1/file/AnexoII_AreaArdida_Freguesia_2010_2019_PDR2020.pdf
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 • Reflorestação de áreas afetadas:
 Instalação de povoamentos florestais;
 Abate e eliminação de árvores afetadas;
 Controlo de espécies invasoras lenhosas;
 Aquisição e instalação de proteções individuais;
 Aquisição e instalação de vedações.

Apenas são elegíveis as despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura, com exceção da 
elaboração e acompanhamento do projeto e a elaboração do PGF, que podem ser elegíveis se efetuadas 
até 6 meses antes da data de apresentação da candidatura.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável podendo assumir as modalidades 
de (i) tabelas normalizadas de custos unitários; (ii) reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e 
pagos.

Será concedido um apoio complementar às intervenções de reflorestação com uma ou mais espécies de 
folhosas autóctones, previstas no anexo III do aviso, de áreas que estivessem ocupadas com eucaliptal antes 
do incêndio, destinado ao financiamento das despesas de manutenção do povoamento nos cinco anos 
subsequentes à plantação. O montante do apoio complementar previsto é de 600€/ha, ao qual acresce 
uma majoração de 20%, se o declive médio da área de intervenção for superior a 25%.

Os apoios previstos para a ação 8.1 «Silvicultura Sustentável» do PDR 2020 são cumuláveis entre si, não 
sendo contabilizados para este efeito o investimento destinado à estabilização de emergência pós-
incêndio, à recuperação dos efeitos decorrentes de calamidades naturais ou acontecimentos catastróficos, 
até ao limite máximo de 2.000.000€ de investimento elegível, para as entidades gestoras de Zonas de 
Intervenção Florestal (plafond aplicado por ZIF), baldios, entidades coletivas de gestão florestal e entidades 
coletivas públicas, por Mata Nacional e por perímetro florestal geridos pelo ICNF; e até ao limite de 
1.000.000€ de investimento elegível para os restantes beneficiários. As candidaturas aprovadas ao abrigo 
do presente anúncio poderão vir a beneficiar de um apoio complementar no âmbito do Fundo Ambiental, 
para a gestão e manutenção das áreas a florestar, por um período e condições a publicar oportunamente.

A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 35.000.000€ 
(20.000.000€ para o 1.º período de candidaturas e 15.000.000€ para o 2.º período de candidaturas), com a 
seguinte distribuição para a Região Alentejo (NUT II): 1.700.000€ (1.ª fase) e 1.300.000€ (2.ª fase).
Ao nível de cada Região (NUT II), a verba que não seja utilizada no primeiro período de candidaturas (1.ª 
fase), pode ser usada no segundo período de candidaturas (2.ª fase).

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário durante a vigência temporal deste anúncio, com 
exceção das Entidades Gestoras de Zonas de Intervenção Florestal e Entidades Gestoras de Baldios, que 
poderão submeter uma candidatura por cada Zona de Intervenção Florestal (ZIF) e por cada unidade 
de baldio, respetivamente, e entidades coletivas públicas que poderão submeter uma candidatura por 
cada Mata Nacional e por cada perímetro florestal. As candidaturas apresentadas na 1.ª fase que não 
sejam aprovadas por falta de dotação, consideram-se, ainda assim, apresentadas para efeito da 2.ª fase do 
anúncio.
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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas, de natureza 
pública ou privada e as entidades gestoras de 
baldios, detentoras de espaços florestais.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE JULHO DE 2020 (17H00)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio 09/815/2020

OPERAÇÃO 8.1.5. MELHORIA DA RESILIÊNCIA E DO VALOR AMBIENTAL DAS 
FLORESTAS (9.º ANÚNCIO)

O presente aviso tem como objetivo promover a adaptação das 
florestas às alterações climáticas e mitigação dos seus efeitos e a 
reabilitação de povoamentos em más condições vegetativas.

As intervenções a apoiar dizem respeito a investimentos (i) de 
todas as tipologias, ao nível das explorações florestais; e (ii) das 
tipologias de rejuvenescimento de povoamentos de quercíneas 
autóctones ou outras espécies e reconversão de povoamentos 
instalados em condições ecologicamente desajustadas, no âmbito 
da escala territorial relevante.

As despesas elegíveis e não elegíveis são, designadamente, as constantes do anexo X da Portaria n.º 
274/2015 de 8 de setembro, na sua redação atual, para as seguintes tipologias: Proteção de habitats e 
promoção da biodiversidade, Adaptação das florestas às alterações climáticas e promoção de serviços 
do ecossistema, Rejuvenescimento de povoamentos de quercíneas autóctones ou outras espécies e 
Reconversão de povoamentos instalados em condições ecologicamente desajustadas.

Apenas são elegíveis as despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura, com exceção da 
elaboração e acompanhamento do projeto e a elaboração do PGF, que podem ser elegíveis se efetuadas 
até 6 meses antes da data de apresentação da candidatura.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável podendo assumir as modalidades 
de (i) tabelas normalizadas de custos unitários; (ii) reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e 
pagos.

Os apoios previstos para a ação 8.1 «Silvicultura Sustentável» do PDR 2020 são cumuláveis entre si, não 
sendo contabilizados para este efeito o investimento destinado à estabilização de emergência pós-incêndio, 
à recuperação dos efeitos decorrentes de calamidades naturais ou acontecimentos catastróficos, até ao 
limite máximo de 2.000.000€ de investimento elegível, para as entidades gestoras de Zonas de Intervenção 
Florestal (plafond aplicado por ZIF), baldios, entidades coletivas de gestão florestal e entidades coletivas 
públicas, por Mata Nacional e por perímetro florestal geridos pelo ICNF; e até ao limite de 1.000.000€ de 
investimento elegível para os restantes beneficiários.

A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 10.000.000€. Se houver 
subutilização, a dotação remanescente poderá ser destinada a outros anúncios com a mesma data de 
abertura. As verbas subutilizadas serão redistribuídas proporcionalmente pelos anúncios, tendo em conta a 
respetiva dotação inicial. 
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário durante a vigência temporal deste anúncio, com 
exceção das Entidades Gestoras de Zonas de Intervenção Florestal e Entidades Gestoras de Baldios que 

Operação 8.1.5. 
Melhoria da resiliência 
e do valor ambiental 

das florestas

http://www.pdr-2020.pt/content/download/2426/36378/version/1/file/Anuncio_09_815_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2262/33995/version/1/file/Portaria_225_2019.pdf
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.5-Melhoria-da-Resiliencia-e-do-Valor-Ambiental-das-Florestas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.5-Melhoria-da-Resiliencia-e-do-Valor-Ambiental-das-Florestas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.5-Melhoria-da-Resiliencia-e-do-Valor-Ambiental-das-Florestas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.5-Melhoria-da-Resiliencia-e-do-Valor-Ambiental-das-Florestas
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poderão submeter uma candidatura por cada Mata Nacional e por cada perímetro florestal. As 
candidaturas transitadas de anúncios anteriores, ao abrigo do artigo 38.º da Portaria n.º 274/2015, de 8 de 
setembro, não serão contabilizadas para o limite referido anteriormente.
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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas, de natureza 
privada, as autarquias locais e suas associações 
e as entidades gestoras de baldios, detentoras 
de espaços florestais.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE AGOSTO DE 2020 
(17H00)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio 03/8.1.6/2020

OPERAÇÃO 8.1.6. MELHORIA DO VALOR ECONÓMICO DAS FLORESTAS (3.º ANÚNCIO)

O presente aviso objetiva promover o valor económico e a 
competitividade dos produtos florestais lenhosos e não lenhosos, 
por via do apoio a investimentos ao nível da recuperação de 
povoamentos de Eucalyptus spp em subprodução e ações 
associadas, através da rearborização com a mesma espécie ou 
outra, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 29.º da Portaria 
n.º 274/2015, de 8 de setembro, na sua redação atual. Considera-se povoamento em subprodução aquele em 
que já ocorreu a terceira rotação.

São consideradas despesas elegíveis:
 a) Rearborização de áreas ocupadas com povoamentos de Eucalyptus spp em subprodução após corte;
 b) Construção e manutenção de rede viária e divisional, dentro da área de intervenção;
 c) Obtenção de certificação da gestão florestal, quando associado ao investimento;
 d) Elaboração do PGF, quando associado ao investimento;
 e) Elaboração e acompanhamento do projeto.

Apenas são elegíveis as despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura, com exceção da 
elaboração e acompanhamento do projeto e a elaboração do PGF, que podem ser elegíveis se efetuadas 
até 6 meses antes da data de apresentação da candidatura.

São elegíveis as áreas ocupadas pela espécie Eucalyptus spp em que esta represente no mínimo 75% dos 
exemplares arbóreos existentes no povoamento e em que este se encontre em subprodução.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável podendo assumir as modalidades 
de (i) tabelas normalizadas de custos unitários; (ii) reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e 
pagos.

Os apoios previstos para a ação 8.1 «Silvicultura Sustentável» do PDR 2020 são cumuláveis entre si, não 
sendo contabilizados para este efeito o investimento destinado à estabilização de emergência pós-incêndio, 
à recuperação dos efeitos decorrentes de calamidades naturais ou acontecimentos catastróficos, até ao 
limite máximo de 2.000.000€ de investimento elegível, para as entidades gestoras de Zonas de Intervenção 
Florestal (plafond aplicado por ZIF), baldios, entidades coletivas de gestão florestal e entidades coletivas 
públicas, por Mata Nacional e por perímetro florestal geridos pelo ICNF; e até ao limite de 1.000.000€ de 
investimento elegível para os restantes beneficiários.

As candidaturas aprovadas ao abrigo do presente aviso poderão vir a beneficiar de um apoio complementar 
no âmbito do Fundo Ambiental, para a gestão e manutenção das áreas a reflorestar com folhosas 
autóctones, por um período e condições a publicar oportunamente.

Operação 8.1.6. 
Melhoria do valor 

económico das 
florestas

BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas, de natureza 
privada, as autarquias locais e suas associações 
e as entidades gestoras de baldios, detentoras 
de espaços florestais.

OPERAÇÃO 8.1.6. MELHORIA DO VALOR ECONÓMICO DAS FLORESTAS (3.º ANÚNCIO)

http://www.pdr-2020.pt/content/download/2427/36399/version/1/file/Anuncio_03_816_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.6-Melhoria-do-Valor-Economico-das-Florestas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.6-Melhoria-do-Valor-Economico-das-Florestas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.6-Melhoria-do-Valor-Economico-das-Florestas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.6-Melhoria-do-Valor-Economico-das-Florestas
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A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 5.000.000€. Se houver  
subutilização, a dotação remanescente poderá ser destinada a outros anúncios com a mesma data de 
abertura. As verbas subutilizadas serão redistribuídas proporcionalmente pelos anúncios, tendo em conta a 
respetiva dotação inicial. 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário durante a vigência temporal deste anúncio, com 
exceção das Entidades Gestoras de Zonas de Intervenção Florestal e Entidades Gestoras de Baldios que 
poderão submeter uma candidatura por cada Zona de Intervenção Florestal (ZIF) e por cada unidade de 
baldio, respetivamente, e entidades coletivas públicas, que poderão submeter uma candidatura por cada 
Mata Nacional e por cada perímetro florestal.
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BENEFICIÁRIOS: 

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

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE MAIO DE 2020 
(16:59:59)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n.º 004/ADER-

AL/10212/2020

OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (GAL ADER-AL)

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

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos na transformação e comercialização de 
produtos agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 10.000€ e 
inferior ou igual a 200.000€. 

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL ADER-AL – DLBC 
Rural, a saber: concelhos de Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Marvão, Monforte, Nisa, 
Portalegre e Sousel.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 150.000€ de 
apoio por beneficiário.

O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos 
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 45% do investimento total elegível.
As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IV da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua 
redação atual. 

A dotação orçamental total é de 200.000€. 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2253311
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2253311
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5. ALENTEJO 2020 – PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 
DO ALENTEJO

BENEFICIÁRIOS: 

Laboratórios Colaborativos (CoLAB), legalmente 
constituídos nos termos do previsto no artigo 
10º do Regulamento nº 486-A/2017, publicado 
no DR nº 176, II Série, de 12 de setembro de 2017.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

3 DE DEZEMBRO DE 2020 
(18H00)

MAIS INFORMAÇÕES
ALT20-59-2020-08

AVISO N.º ALT20-59-2020-08: CONTRATAÇÃO DE RECURSOS ALTAMENTE 
QUALIFICADOS LABORATÓRIOS COLABORATIVOS (COLAB)

O presente aviso objetiva apoiar a instalação de competências nucleares nos referidos laboratórios, através 
do apoio à contratação de recursos humanos altamente qualificados, dotados de grau académico com 
nível de qualificação igual ou superior a 6 (licenciados, mestres, doutorados e pós-doutorados) nos termos 
definidos no anexo II da Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho, para o desenvolvimento de atividades 
científicas e de transferência e valorização do conhecimento (TVC) com vista à resposta a problemas 
concretos no âmbito da competitividade e dos desafios societais.

As competências nucleares e os perfis dos recursos humanos altamente qualificados a contratar têm de 
estar devidamente identificados em candidatura através do plano de atividades a desenvolver pelo CoLAB 
como forma de aquisição de massa crítica e de suporte ao desenvolvimento de processos que promovam a 
inovação empresarial.

As candidaturas devem demonstrar o seu contributo para a prossecução dos objetivos da Prioridade 
de Investimento 8.5, evidenciando, mais concretamente, o contributo esperado com a contratação 
de recursos humanos altamente qualificados para o desenvolvimento de atividades científicas e de 
transferência e valorização do conhecimento (TVC) com vista à resposta a problemas concretos no âmbito 
da competitividade e dos desafios societais.

Neste contexto, as operações a financiar devem estar preferencialmente alinhadas com a estratégia de I&I 
para uma especialização inteligente (RIS3 regional).

São suscetíveis de apoio a seguinte tipologia de operações: 
 • Projetos individuais de entidades com título e designação de CoLab que concorram para o incremento 
de recursos humanos altamente qualificados, associados às respetivas estratégias de transferência de 
conhecimento e inovação, através da Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados. A 
contratação dos Recursos Humanos deverá assumir a figura de Contrato Individual de Trabalho, não sendo 
consideradas elegíveis outras formas de afetação de Recursos Humanos.

São enquadráveis projetos inseridos em todas as atividades económicas, 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 deste concurso os projetos que incidam nas seguintes 
atividades (Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, revista pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 
14 de novembro – CAE Rev.3): (i) Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66; (ii) Defesa – subclasses 25402, 
30400 e 84220; (iii) Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92.

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=cc8ac6b6-4111-4575-af8c-217d06b54f40
https://dre.pt/application/conteudo/493227
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São consideradas despesas elegíveis os custos salariais com a contratação de recursos humanos 
altamente qualificados, pelo período máximo de 36 meses, estabelecendo-se, para efeitos de 
comparticipação FSE no âmbito do presente convite, os seguintes valores máximos do respetivo salário 
base mensal:
 • Recursos humanos com nível de qualificação 6 (licenciatura): 1.613,40€ (Valor correspondente ao 
previsto no Índice Remuneratório 23 da TRU);
 • Recursos humanos com nível de qualificação 7 (mestrado): 2.025,35€ (Valor correspondente ao 
previsto no Índice Remuneratório 31 da TRU);
 • Recursos humanos com nível de qualificação 8 (doutoramento e pós-doutoramento): 3.209,67€ (Valor 
correspondente ao previsto no Índice Remuneratório 54 da TRU) – apenas neste caso, caso apresentem um 
CV com especial relevância para as atividades a desenvolver pelo CoLab a Autoridade de Gestão poderá 
aceitar que o valor previsto seja ultrapassado até ao limite máximo de mais 60%.

São igualmente elegíveis os encargos sociais obrigatórios (despesas com segurança social e seguro de 
acidentes de trabalho).

O período de elegibilidade das despesas está compreendido entre os 60 dias úteis anteriores à data de 
apresentação da candidatura e os 45 dias úteis subsequentes à data de conclusão da operação, que 
constituem a data limite para a apresentação do saldo final.

Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não reembolsável, na modalidade de reembolso de 
custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos, também designada por custos reais. 

Os apoios a conceder são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma 
taxa de cofinanciamento comunitário de 85%. O cofinanciamento comunitário é complementado pela 
contribuição nacional assegurada por dotações do OSS ou pela entidade beneficiária quando se trate de 
entidades previstas no n.º 3 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro.

A dotação do FSE afeta ao presente concurso é de 900.000 mil euros.

Cada entidade apenas poderá apresentar uma candidatura, não sendo admitidas candidaturas em 
parceria.

https://dre.pt/application/conteudo/56747378
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6. FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

BENEFICIÁRIOS: 

Entidades intermunicipais – Comunidades 
Intermunicipais; Áreas Metropolitanas

DATA DE  
ENCERRAMENTO

20 DE ABRIL DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio de Abertura de 
Procedimento Concursal 

n.º 2020-2022-02

ANÚNCIO Nº 2020-2022-02 – APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS GABINETES TÉCNICOS 
FLORESTAIS INTERMUNICIPAIS – 2020/2021

O apoio financeiro ao funcionamento dos GTF Intermunicipais 
insere-se no eixo de intervenção “Defesa da floresta contra 
incêndios”, previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º na tipologia de ação “O funcionamento de gabinetes 
técnicos florestais de âmbito municipal ou intermunicipal”, conforme subalínea ii) da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 6.º, ambos do Regulamento do FFP, aprovado em anexo à Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, na 
sua atual redação.

O apoio a atribuir tem a duração de dois anos e corresponde às atividades indicadas no Anexo I do 
anúncio, a levar a efeito pelos GTF Intermunicipais nos anos 2020 e 2021:
 • Acompanhamento das políticas florestais
 • Promover a articulação e compatibilização dos instrumentos de planeamento florestal de âmbito 
municipal
 • Acompanhar e promover a transposição homogénea dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal 
(PROF) para os Planos Diretores Municipais (PDM)
 • Promover a articulação e funcionamento integrado dos GTF municipais
 • Acompanhar o planeamento em matéria de defesa da floresta contra incêndios na área abrangência 
da CIM/AM
 • Identificar, para efeito de planeamento e intervenções integradas de âmbito florestal à escala 
intermunicipal, de unidades de planeamento e gestão
 • Produzir e disponibilizar a informação agregada de âmbito florestal, nomeadamente cartográfica
 • Difusão de informação de âmbito florestal junto dos GTF municipais
 • Promoção de políticas e de ações no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e defesa 
contra agentes abióticos.

Os apoios ao funcionamento dos GTF Intermunicipais são concedidos sob a forma de subsídio 
não reembolsável, em regime forfetário, com dispensa de apresentação de faturas ou documentos 
contabilísticos de valor probatório equivalente, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 11º do 
Regulamento do FFP, aprovado pela Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, na redação em vigor.

O montante do apoio anual máximo a atribuir é de 23.800€, por entidade, a que corresponde um valor de 
apoio até 47.600€, por candidatura.

A formalização das candidaturas é realizada pelos beneficiários junto do ICNF, I.P., mediante a submissão 
na plataforma eletrónica do FFP e preenchimento de formulário próprio disponibilizado nessa plataforma. 
Previamente à submissão das candidaturas o beneficiário deve proceder ao seu registo e autenticação na 
plataforma do ICNF, I.P.

http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/resource/doc/candidaturas/2020/02-2020/00-FFP-GTFi2020-Anuncio.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/resource/doc/candidaturas/2020/02-2020/00-FFP-GTFi2020-Anuncio.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/resource/doc/candidaturas/2020/02-2020/00-FFP-GTFi2020-Anuncio.pdf
http://dre.pt/application/file/a/66761356
https://ffp.icnf.pt/
http://fau.icnf.pt/
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7. FUNDO AMBIENTAL

BENEFICIÁRIOS: 

Beneficiários: Promotores de eventos, na 
qualidade de pessoa singular ou coletiva 
que tenha por atividade a promoção 
ou organização de eventos de massas, 
isoladamente ou em parceria com outras 
entidades promotoras e provas de atletismo, 
nomeadamente da disciplina de corrida, 
como sejam provas de estrada, corta-mato e 
outras, com fins competitivos de promoção 
turística ou solidários, sendo consideradas 
provas organizadas por clubes, autarquias, ou 
outras entidades juridicamente constituídas, 
que apresentem candidatura para medidas 
a implementar enquadrados nas seguintes 
categorias: (i) Categoria A: Eventos com um 
número máximo de «espectadores por dia», 
dado pela lotação do recinto, entre 3.000 e 
15.000; (ii) Categoria B: Eventos com um número 
máximo de «espectadores por dia», dado pela 
lotação do recinto, acima de 15.000.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE MAIO DE 2010 (17 H)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso n.º 3749/2020 / 

Despacho n.º 3844/2020 
Procedimento Concursal 

n.º 2020-2022-02

AVISO N.º 3749/2020 – PROGRAMA SÊ-LO VERDE 2020

O «Programa Sê-lo Verde 2020» objetiva incentivar a adoção de boas-práticas ambientais, inovadoras e com 
impacte ambiental, social e económico nos grandes eventos, através do financiamento de medidas verdes 
a adotar nesses eventos, tendo como principais objetivos gerais:
 • Incentivar a adoção de critérios ambientais que contribuam para uma redução de impactes e 
promovam o uso eficiente de recursos materiais e energéticos
 • Incentivar a adoção de abordagens inovadoras, como sejam, novas tecnologias, integração de 
renováveis, fomento à economia colaborativa, conceção ecológica
 • Contribuir para a educação e sensibilização ambiental dos grupos de interesse envolvidos – 
promotores, marcas, municípios, espectadores e comércio local adjacente.

Pretende-se valorizar e promover a vertente ambiental do evento, junto do público nacional e internacional, 
pelos promotores, marcas e instituições públicas associadas. São elegíveis os eventos que ocorram entre 1 
de maio e 31 de outubro de 2020.

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-3749-2020-regulamento-do-programa-se-lo-verde-2020-pdf.aspx
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-3749-2020-regulamento-do-programa-se-lo-verde-2020-pdf.aspx
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-3749-2020-regulamento-do-programa-se-lo-verde-2020-pdf.aspx
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O Regulamento do Programa aplica-se a:

h) Eventos de massas entendidos como uma assembleia de pessoas reunidas para um evento cujo 
objetivo principal é o entretenimento ao ar livre, num recinto devidamente licenciado para o efeito, com 
registo de entradas, pagas, onde a assistência prevista é de três mil pessoas ou mais por dia e onde a 
duração do programa diário é de duas horas ou mais, durante pelo menos dois dias consecutivos, excluindo 
-se do âmbito de aplicação do presente Regulamento: estádios, arenas, auditórios ou locais similares, com 
estruturas edificadas permanentes;
i) Provas de atletismo, nomeadamente da disciplina de corrida, como sejam provas de estrada, corta 
mato e outras, com fins competitivos, de promoção turística ou solidários, sendo consideradas provas 
organizadas por clubes, autarquias ou outras entidades juridicamente constituídas;

A dotação máxima é de 600.000€, alocada da seguinte forma: (a) 70% para os beneficiários da categoria A; 
(b) 30% para os beneficiários da categoria B. Cada candidatura à Categoria A não pode exceder o montante 
de 20.000€ e cada candidatura à Categoria B não pode exceder o montante de 50.000€. A taxa máxima 
de cofinanciamento é de 70%, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento 
limitado a 20.000€ por candidatura da categoria A e 50.000€ por candidatura da categoria B.

As candidaturas devem ser submetidas através da página eletrónica do Fundo Ambiental, onde está 
disponível a ligação para o formulário de candidatura.
 

https://www.fundoambiental.pt/home.aspx
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BENEFICIÁRIOS: 

Entidades gestoras dos centros de recuperação 
reconhecidas ao abrigo da Portaria n.º 
1112/2009, de 28 de setembro, nomeadamente: 
(a) ONGA reconhecidas/registadas no 
Registo Nacional das Organizações Não 
Governamentais de Ambiente (RNOE): (b) 
Municípios; (c) Instituições de Ensino Superior e 
Sociedades Científicas; (d) Entidades privadas.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE NOVEMBRO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso n.º 5133/2020

AVISO N.º 5133/2020 – APOIO AOS CENTROS DE RECUPERAÇÃO PARA A FAUNA 2020

O aviso tem como objetivo geral apoiar os centros de recuperação para a fauna selvagem, estruturas que 
permitem a receção de espécimes selvagens da fauna indígena, nomeadamente dos abrangidos pelas 
diretivas e convenções internacionais de conservação da natureza e da biodiversidade, o seu tratamento, 
recuperação ou reprodução e posterior devolução, sempre que possível, ao meio natural.

São passíveis de apresentação de candidatura as seguintes tipologias de operações:
 • Tipologia 1 — Fornecimento de alimentação e de medicamentos e outros consumíveis necessários aos 
tratamentos e recuperação dos espécimes detidos;
 • Tipologia 2 — Realização de obras de manutenção das instalações e construção de novas 
infraestruturas de auxílio à recuperação dos espécimes detidos;
  as atividades pedagógicas, científicas e gestão da informação das instalações e aquisição de meios de 
seguimento dos espécimes devolvidos à natureza e de câmaras de vídeo e videovigilância;
 • Tipologia 4 — Aquisição de caixas de transporte de animais e de equipamentos e aquisição de material 
de laboratório para o tratamento dos espécimes;
 • Tipologia 5 — Aquisição de serviços para recolha e transporte de espécimes;
 • Tipologia 6 — Aquisição de ser e serviços técnicos (por exemplo, serviços médicos veterinários ou 
outros devidamente justificados).

A dotação máxima afeta ao Aviso é de 400.000€. A taxa máxima de cofinanciamento é de até 95 %, 
incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com financiamento limitado a 40.000€ por projeto.

As candidaturas devem ser submetidas através da página eletrónica do Fundo Ambiental, onde está 
disponível a ligação para o formulário de candidatura.

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-3749-2020-regulamento-do-programa-se-lo-verde-2020-pdf.aspx
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-3749-2020-regulamento-do-programa-se-lo-verde-2020-pdf.aspx
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-51332020-apoio-aos-centros-de-recuperacao-para-a-fauna.aspx
https://www.fundoambiental.pt/home.aspx
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BENEFICIÁRIOS: 

Agentes do sector privado, pessoas singulares 
ouente: (a) Organizações Não-Governamentais 
de Ambiente (ONGA) registadas no 
Registo Nacional das Organizações Não-
Governamentais de Ambiente e Equiparadas 
(RNOE); (b) Proprietários e gestores dos 
territórios de intervenção do projeto.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE ABRIL DE 2020 
(23:59 H)

MAIS INFORMAÇÕES

Aviso n.º 5325/2020

AVISO N.º 5325/2020 – GESTÃO DA BIODIVERSIDADEE REFORÇO DO CAPITAL 
NATURAL 

O aviso tem como objetivo geral apoiar projetos focados na valorização da biodiversidade e dos serviços 
dos ecossistemas, a desenvolver pelo sector privado e mobilizando os seus agentes neste âmbito, que 
reforcem o capital natural, contribuindo, desta forma, para a melhoria do estado de conservação do 
património natural do país e aumentando a demonstração e a informação empírica disponível sobre estas 
temáticas.

São objetivos específicos do presente Aviso: 
 • Realização de projetos cujo foco incida na gestão ativa do território que reforce o capital natural 
presente, tendo em vista a melhoria do seu estado de conservação, designadamente através da redução 
de fatores de pressão e riscos existentes (alterações climáticas, desertificação, espécies invasoras, incêndios, 
abandono territorial, entre outros), da recuperação estrutural e funcional de habitats e de espécies, 
incluindo os que dizem respeito ao solo, e da valorização do território em que se inserem esses recursos 
naturais. 
 • Realização de projetos direcionados para práticas e atividades económicas com impacto positivo 
na gestão do capital natural, nomeadamente na conservação de espécies, habitats e ecossistemas 
dependentes de práticas agro -silvo -pastoris. 
 • Realização de projetos enquadrados em modelos de desenvolvimento que valorizem o capital natural 
e os serviços de ecossistemas, permitindo a remuneração dos benefícios que decorrem da gestão dos 
serviços prestados por esses ecossistemas, nomeadamente para a natureza, as pessoas e a economia. 
 • Promoção de iniciativas específicas para aumentar a capacidade de gestão em territórios marginais 
e que, por essa via, valorizem a biodiversidade, sobretudo em ecossistemas onde a presença humana tem 
raízes profundas. 
São passíveis de apresentação de candidatura projetos que tenham como objetivo a realização de medidas 
ou ações no domínio da valorização da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas e que prossigam os 
objetivos específicos referidos. A título meramente indicativo, apresentam-se os seguintes:
 • Projetos de gestão ativa que reforcem o capital natural, tais como projetos de restauro de áreas 
de espécies invasoras, projetos de restauro de biodiversidade funcional (por exemplo, polinizadores, 
continuidade de sistemas, habitats aquáticos), projetos de regeneração de solos degradados, projetos 
de reconversão de povoamentos abandonados, projetos com a utilização de indicadores de resposta 
rápida a ações de conservação (como invertebrados), projetos focados no aumento da resiliência do 
território ao fogo; projetos que contribuam para combater a desertificação física dos solos e o aumento da 
biodiversidade (charcas, lagos, açudes, preservação de socalcos, entre outras); 
 • Projetos que incluam práticas e atividades económicas com impacto positivo na gestão do capital 
natural, focadas no aumento da resiliência do território ao fogo e/ou na valorização económica de recursos 
resultante de atividades agro -silvo -pastoris;

https://www.fundoambiental.pt/Legislacao/aviso-n-5325-2020-gestao-da-biodiversidade-e-reforco-do-capital-natural-pdf
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• Realização de projetos enquadrados em modelos de desenvolvimento que valorizem o capital natural 
e os serviços de ecossistemas, permitindo a remuneração dos benefícios que decorrem da gestão dos 
serviços prestados por esses ecossistemas, nomeadamente para a natureza, as pessoas e a economia. 
• Promoção de iniciativas específicas para aumentar a capacidade de gestão em territórios marginais 
e que, por essa via, valorizem a biodiversidade, sobretudo em ecossistemas onde a presença humana tem 
raízes profundas. 
São passíveis de apresentação de candidatura projetos que tenham como objetivo a realização de medidas 
ou ações no domínio da valorização da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas e que prossigam os 
objetivos específicos referidos. A título meramente indicativo, apresentam-se os seguintes:
• Projetos de gestão ativa que reforcem o capital natural, tais como projetos de restauro de áreas 
de espécies invasoras, projetos de restauro de biodiversidade funcional (por exemplo, polinizadores, 
continuidade de sistemas, habitats aquáticos), projetos de regeneração de solos degradados, projetos 
de reconversão de povoamentos abandonados, projetos com a utilização de indicadores de resposta 
rápida a ações de conservação (como invertebrados), projetos focados no aumento da resiliência do 
território ao fogo; projetos que contribuam para combater a desertificação física dos solos e o aumento da 
biodiversidade (charcas, lagos, açudes, preservação de socalcos, entre outras); 
• Projetos que incluam práticas e atividades económicas com impacto positivo na gestão do capital 
natural, focadas no aumento da resiliência do território ao fogo e/ou na valorização económica de recursos 
endógenos (plantas aromáticas e medicinais, cogumelos, entre outras), tais como agro- -silvo -pastorícia, 
apicultura, resinagem, atividades cinegéticas, incluindo práticas extensivas, que numa perspetiva 
pedagógica incluam o reconhecimento de culturas, sementes e raças associadas à diversidade genética 
resultante de atividades agro -silvo -pastoris; 
• Projetos que contribuam para o desenho de modelos de remuneração dos serviços de ecossistema 
prestados, considerando, no mínimo, uma das três categorias principais de serviços de ecossistemas: 
Aprovisionamento, regulação e manutenção e cultural; 
• Iniciativas específicas para aumentar a capacidade de gestão de territórios votados ao abandono, em 
especial terras marginais, de baixa produtividade económica, que permitam o reforço do capital natural.
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de 1.200.000€. A taxa máxima de cofinanciamento é de 
até 85%, no caso de ONGA, e de até 80% para os restantes beneficiários, incidindo sobre o total das 
despesas elegíveis, com financiamento limitado a 80.000€ por projeto. A forma do apoio a conceder 
reveste a natureza de subvenções não reembolsáveis, na modalidade de reembolso dos custos elegíveis 
efetivamente incorridos e pagos.
As candidaturas devem ser submetidas através da página eletrónica do Fundo Ambiental, onde está 
disponível a ligação para o formulário de candidatura.
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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares e pessoas coletivas (com 
exceção das empresas cujo ramo de atividade 
seja o comércio de veículos automóveis 
ligeiros, para a atribuição do incentivo pela 
introdução no consumo de veículos ligeiros, 
e das empresas cujo ramo de atividade seja 
o comércio de motociclos, para a atribuição 
do incentivo pela introdução no consumo 
de motociclos de duas rodas e ciclomotores 
elétricos, limitadas a quatro unidades de 
incentivo cada no caso dos veículos ligeiros, 
bicicletas elétricas citadinas, bicicletas de 
carga, motas elétricas e ciclomotores elétricos 
e de uma unidade de incentivo no bicicletas 
convencionais).

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE NOVEMBRO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES

Despacho n.º 3169/2020

Despacho n.º 3169/2020
Questões frequentes VBE 

2020

INCENTIVO PELA INTRODUÇÃO NO CONSUMO DE VEÍCULOS DE BAIXAS EMISSÕES 
(2020)

O Despacho n.º 3169/2020, de 10 de março, apresenta o Regulamento de atribuição do incentivo pela 
introdução no consumo de veículos de baixas emissões 2020.

Os incentivos são atribuídos de acordo com a tipologia de veículo e beneficiário, designadamente:
 • Veículos de baixas emissões ligeiros de passageiros: atribuição de unidades de incentivo no valor de 
3.000€ para pessoa singular, e de 2.000€ para pessoa coletiva;
 • Veículos de baixas emissões ligeiros de mercadorias: atribuição de unidades de incentivo no valor de 
3.000€;
 • Bicicletas elétricas, motociclos de duas rodas, ciclomotores elétricos e bicicletas de carga: atribuição de 
unidades de incentivo no valor de 50% do valor do veículo, até ao máximo de 350€;
 • Bicicletas citadinas convencionais: atribuição de unidades de incentivo no valor de 10% do valor do 
veículo, até ao máximo de 100€.

Estes valores são devidos pela introdução no consumo de veículos 100% elétricos novos, sem matrícula, isto 
é, cujo primeiro registo tenha sido feito em nome do candidato, a partir de 1 de janeiro de 2020. 

O incentivo, quando atribuído a pessoa coletiva, não pode exceder os limites previstos no âmbito do 
Regulamento da Comissão n.º 1998/2006, de 15 de dezembro (apoio de minimis), e os limites de 
intensidade de apoio ao investimento estabelecidos no artigo 19.º do Regulamento da Comissão n.º 
800/2008, de 6 de agosto.

O número de unidades de incentivo atribuídas a cada beneficiário está dependente da sua tipologia, a 
saber:

https://www.fundoambiental.pt/Ficheiros/despacho-n-3169-2020-regulamento-de-atribuicao-do-incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2020.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2020/questoes-frequentes-vbe-2020.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2020/questoes-frequentes-vbe-2020.aspx
https://www.fundoambiental.pt/Ficheiros/despacho-n-3169-2020-regulamento-de-atribuicao-do-incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2020.aspx
https://www.adcoesao.pt/content/auxilios-de-minimis
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0800
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 • Pessoa coletiva: quatro unidades de incentivo, exceto para bicicletas citadinas convencionais em que o 
limite é uma unidade de incentivo;
 • Pessoa singular: uma unidade de incentivo.
 • O número de unidades de incentivo para veículos das várias categorias não é cumulativo, podendo o 
mesmo beneficiário usufruir de incentivos de mais do que uma categoria em simultâneo.
O pedido de atribuição de incentivo deve ser apresentado através do formulário disponível online.
O incentivo tem uma dotação global de 4.000.000€.

https://www.fundoambiental.pt/incentivo-veiculos-de-baixas-emissoes-2020.aspx
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BENEFICIÁRIOS: 

Comunidades Intermunicipais e Associações de 
Municípios.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

28 DE MAIO DE 2020 
(18H)

MAIS INFORMAÇÕES

POSEUR-08-2020-04

AVISO POSEUR-08-2020-04 – ELABORAÇÃO DE PLANOS INTERMUNICIPAIS DE 
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

O presente aviso tem como objetivo criar as condições necessárias 
para aprofundar e completar o conhecimento técnico e científico 
com vista à adaptação do território do continente às alterações 
climáticas e planear os investimentos a realizar a curto/médio e longo prazo, nos territórios ainda não 
abrangidos por Planos Intermunicipais de Adaptação às Alterações Climáticas.

Deste modo, a tipologia de operação passível de apresentação de candidatura, no âmbito do presente 
Aviso-Concurso, é a que se encontra prevista na seguinte alínea do artigo 82.º do RESEUR:
 a) Planos ou estratégias municipais, intermunicipais e regionais de adaptação às alterações climáticas, 
sendo apenas elegíveis as candidaturas destinadas à elaboração de Planos de Adaptação às Alterações 
Climáticas à escala intermunicipal.

Apenas são elegíveis candidaturas que visem a preparação dos Planos Intermunicipais de Adaptação às 
Alterações Climáticas, nos territórios que ainda não disponham desses Planos.

As operações terão que demonstrar orientação para a adaptação às alterações climáticas, através de 
parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA), no âmbito da coordenação da ENAAC, 
o qual deve integrar a candidatura, conforme estipula o n.º 2 do artigo 84.º do RESEUR. Para obtenção deste 
parecer, deverá ser remetido à APA, no limite até 20 dias seguidos antes da data de fecho do presente aviso, 
para o endereço de e-mail avisoposeur-dclima@apambiente.pt o formulário constante do Anexo IV do 
aviso.

O grau de maturidade mínimo exigido para as operações na fase de apresentação de candidatura consiste 
na evidência da abertura do procedimento de contratação pública relativo ao investimento mais relevante 
da operação, ou, na sua ausência, na comprovação da aprovação por parte da entidade beneficiária 
do respetivo caderno de encargos, desde que o correspondente procedimento de contratação pública 
seja lançado até 60 dias após a assinatura do Termo de Aceitação, devendo para este efeito a entidade 
beneficiária apresentar declaração de compromisso na candidatura.

O prazo máximo de execução das operações é de 2 anos (24 meses) contados após a data de assinatura 
do Termo de Aceitação.

A forma do apoio a conceder reveste a natureza de subvenções não reembolsáveis. A taxa máxima de 
cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar é de 75%, incindindo sobre o total das despesas elegíveis.

A dotação máxima do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de 500.000€, sendo que a dotação 
máxima de Fundo de Coesão a atribuir a cada candidatura não pode ultrapassar o limite de 100.000€. 

Cada entidade beneficiária apenas pode apresentar uma candidatura no âmbito do presente Aviso.

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

https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-08-2020-04-elabora%C3%A7%C3%A3o-de-planos-intermunicipais-de-adapta%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-altera%C3%A7%C3%B5es-clim%C3%A1ticas/
mailto:avisoposeur-dclima%40apambiente.pt?subject=
https://poseur.portugal2020.pt/media/42360/anexo-iv_formulario_pedido_parecer_apa.docx
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9. COMPETE 2020 – PROGRAMA OPERACIONAL COMPETITIVI-
DADE E INTERNACIONALIZAÇÃO

BENEFICIÁRIOS: 

Empresas de qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica; entidades não empresariais do 
Sistema de I&I.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

1.ª FASE: 06 DE MARÇO DE 
2020 A 15 DE MAIO DE 2020 

(19H)

2.ª FASE: 15 DE MAIO DE 2020 
A 15 DE JULHO DE 2020 (19H)

MAIS INFORMAÇÕES

Aviso n.º 13/SI/2020

AVISO N.º 13/SI/2020 – SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI ID&T) – PROJETOS DE I&D EM COPROMOÇÃO 
PARA TERRITÓRIOS DO INTERIOR (+CO3SO CONHECIMENTO E +CO3SO DIGITAL)

O presente aviso tem como objetivo promover o aumento das 
atividades económicas intensivas em conhecimento e a criação 
de valor baseada na inovação, através das Iniciativas Integradas 
+CO3SO Conhecimento e +CO3SO Digital:
 • +CO3SO Conhecimento: os projetos a apoiar neste contexto 
enquadram-se na lógica de intervenção pública orientada para a 
competitividade dos territórios, baseada em políticas de incentivo 
à criação de emprego qualificado, através do desenvolvimento 
de estratégias ligadas à investigação e inovação que favoreçam 
uma especialização inteligente com base nas competências e oportunidades específicas dos territórios do 
Interior.
 • +CO3SO Digital: os projetos a apoiar neste contexto devem convergir para os objetivos da transição 
digital, enquadrando-se na lógica da intervenção pública orientada para estimular o desenvolvimento 
científico e tecnológico que promova a modernização das atividades empresariais, através da 
implementação de tecnologias digitais emergentes (inteligência artificial, internet das coisas e bases de 
dados de grande dimensão, sistemas robóticos ou sensorização remota).

Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas”, de acordo com o disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 61.º do RECI e devem ser exclusivamente realizados na modalidade em copromoção, de 
acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 63.º do RECI. Os projetos devem ser liderados por 
uma empresa, envolvendo a colaboração efetiva entre entidades do sistema de I&I no desenvolvimento 
de atividades de I&D, nomeadamente a colaboração entre empresas ou entre estas e entidades não 
empresariais do sistema de I&I, ou promovidos por instituições sem finalidades lucrativos com atividades 
de I&D participadas por empresas e instituições científicas e tecnológicas no capital associativo. São 
enquadráveis projetos inseridos em todas as atividades económicas, 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.

Para além dos critérios específicos de elegibilidade dos beneficiários e dos projetos, destacam-se as 
seguintes condições específicas de acesso:

• Contribuir para os objetivos e prioridades enunciadas no Ponto 1;
• Enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma 
especialização inteligente (RIS3 Nacional e/ou Regional e/ou EREI, respetivamente);
• Os projetos devem compreender o desenvolvimento de atividades de Investigação Industrial e de 
Desenvolvimento Experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à 
introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes;
• Ter uma duração máxima de 36 meses, sendo que a data limite para elegibilidade das despesas é 31 de 
março de 2023;
• Apresentar juntamente com a candidatura (anexo ao formulário), minuta de contrato de consórcio 

3.ª FASE: 15 DE JULHO DE 
2020 A 15 DE SETEMBRO 

2020 (19H)

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_13-SI-2020
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acordado pelos copromotores nas condições previstas na alínea b) do n.º 4 do artigo 66.º do RECI;
• Demonstrar o efeito de incentivo, nos termos previstos nos nºs 2 e 3 do artigo 67.º do RECI;
• O projeto deve integrar um investimento elegível mínimo de 150.000€, devendo esta condição ser 
verificada à data candidatura, decisão e encerramento, podendo em sede de encerramento ser aceite 
um valor inferior, desde que devidamente justificado e aceite pela AG/OI;
• O consórcio deve ser liderado por uma entidade sediada nos territórios de baixa densidade, 
podendo integrar promotores com diferentes localizações, devendo o projeto assegurar que pelo menos 
50% do investimento será realizado nos territórios do interior (territórios identificados na Deliberação CIC 
n.º55/2015, retificada pela Deliberação CIC n.º20/2018);
• A empresa líder, ou o conjunto das entidades empresariais, deve(m) assegurar pelo menos 20,00% do 
investimento elegível, sendo que a verificação do cumprimento desta condição reporta-se à data de 
candidatura, de decisão e de encerramento. Em sede de encerramento, poderá ser excecionalmente 
aceite um valor de investimento inferior ao limite acima referido, mediante apresentação da devida 
justificação e desde que aceite pela AG/OI. No caso da entidade líder ser uma instituição sem finalidades 
lucrativas com atividades de I&D participadas por empresas e instituições científicas e tecnológicas no 
capital associativo, as empresas beneficiárias devem, em conjunto, representar pelo menos 20,00% do 
investimento elegível, a verificar à data de candidatura, de decisão e de encerramento do projeto. Em 
sede de encerramento, poderá ser excecionalmente aceite um valor de investimento inferior ao limite 
acima referido, mediante apresentação da devida justificação e desde que aceite pela AG/OI.
• Demonstrar que o consórcio reúne as condições para ser considerado “consórcio completo” nas 
condições estabelecidas na alínea d) do n.º 4 do artigo 66.º do RECI, designadamente demonstrar como 
as entidades empresariais que integram o consórcio pretendem colocar no mercado os produtos/
processos que resultarem deste projeto, assegurando desta forma a sua participação nas fases críticas da 
cadeia de valor, enquanto condição de valorização eficaz dos resultados;
• No caso dos projetos que pretendam enquadrar-se na Iniciativa +CO3SO Digital, o consórcio deve, 
preferencialmente, integrar uma empresa ou entidade que exerça atividade na área digital ou cuja 
atividade promova a transformação digital.
• Os beneficiários deverão apresentar uma situação económico-financeira equilibrada conforme 
estabelecido no ANEXO G do RECI, sendo para efeito deste AAC considerado 2018 como o ano pré-
projeto. Sempre que seja necessária a apresentação de um balanço intercalar reportado à data de 
candidatura (ou a uma data anterior - nunca superior a 3 meses da data de candidatura), o mesmo 
deve estar certificado por um ROC, não podendo corresponder a um exame simplificado, devendo ser 
apresentado juntamente com a candidatura (em anexo ao formulário).
• Caso as demonstrações financeiras de um beneficiário sejam preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), é aceite, para efeitos de cumprimento do referido rácio, a 
apresentação de um balanço e demonstração de resultados em SNC, nos termos acima referidos.

Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as micro, pequenas e médias empresas devem obter ou 
atualizar a correspondente Certificação Eletrónica prevista no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, 
na sua atual redação, através do sítio do IAPMEI (www.iapmei.pt).

No presente aviso são estabelecidos os limites máximos à elegibilidade de despesas e às condições 
específicas à sua aplicação, nomeadamente no que diz respeito a despesas relacionadas com pessoal 
técnico do promotor; honorários; despesas com promoção e divulgação dos resultados do projeto; viagens e 
estadas; custos indiretos; aquisições efetuadas a empresas terceiras.

Os apoios a conceder no âmbito deste aviso revestem a forma não reembolsável e reembolsável nas 
condições estabelecidas no n.º 1 do artigo 70.º do RECI, com as seguintes taxas de financiamento das 
despesas elegíveis:

• Empresas: a taxa máxima de incentivo a atribuir é a que ficar estabelecida de acordo com o previsto no 
artigo 71.º do RECI no que respeita à tipologia I&D empresas, com exceção dos investimentos na NUTS II 
Lisboa, em que a taxa máxima é de 50%.
• Entidades não empresariais do Sistema de I&I: A taxa de incentivo a aplicar 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 elencadas no Anexo C do Aviso, com exceção 
dos investimentos na NUTS II Lisboa, em que a taxa máxima é de 50%.

https://lisboa.portugal2020.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=29&fileName=Delibera__o_55_2015_01_07_AlteraTBD.pdf
https://lisboa.portugal2020.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=29&fileName=Delibera__o_55_2015_01_07_AlteraTBD.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/DB_CIC_20_2018_-Raiva_Pedorido_e_Para%C3%ADso.pdf
http://www.iapmei.pt
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PO +CO3SO Conhecimento +CO3SO Digital

Competitividade e Internacional-
ização 2.450 1.050

Regional do Alentejo 1.400 600

Total 14.350 6.150

A dotação orçamental FEDER afeta ao presente A\viso é de 20,5 milhões de euros, correspondendo à 
seguinte dotação indicativa por Programa Operacional (PO):

As Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais poderão reforçar as dotações orçamentais indicadas 
caso seja necessário, sendo que os valores alocados a cada tipologia de intervenção são indicativos, pelo 
que a eventual dotação remanescente numa tipologia pode ser transferida para a outra.
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BENEFICIÁRIOS: 

Qualquer entidade, singular ou coletiva, do 
setor público, cooperativo, social ou privado, 
com ou sem fins lucrativos.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

15 DE JUNHO DE 2020 
(18H59M59S)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso n.º 2/2020/GAL 

Pesca Litoral Alentejano

AVISO N.º 02/2020/GAL PESCA LITORAL ALENTEJANO

O aviso objetiva promover o desenvolvimento local e a 
diversificação das economias das zonas pesqueiras e costeiras 
através do empreendedorismo, da promoção do emprego 
sustentável e com qualidade, da promoção da Inovação social e criação de respostas a problemas de 
pobreza e de exclusão social.

As tipologias de operação a apoiar são as seguintes:

 a) No domínio da “inovação em espaço marítimo” são suscetíveis de financiamento as tipologias de 
operações que apresentem, obrigatoriamente, um elemento de novidade ou de melhoria substancial 
(produto, equipamento, técnica, processo, sistema de gestão ou de organização), ainda que a nível local, e 
relacionadas com:
   O desenvolvimento de investigação e/ou materialização de novas metodologias de produção ou de 
organização de entidades, que exercem, ou pretendem exercer, a sua atividade em espaço marítimo;
  O desenvolvimento de novos produtos, serviços e/ou metodologias de algum modo relacionados com 
o espaço marítimo;
  A criação ou modernização de micro ou pequenas empresas que desenvolvam atividades 
económicas inovadoras ligadas ao mar;
  A investigação que considere as diferentes possibilidades económicas em meio marinho, 
designadamente, a sua reabilitação e mitigação dos impactos da ação ambiental e humana ou a exploração 
de outros usos que vão além da pesca, aquicultura e transformação dos correspondentes produtos;
 
 b) No domínio da “preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos recursos 
naturais e paisagísticos”, são suscetíveis de financiamento operações que visem intervenções que 
promovam a realização de ações em património edificado, natural e/ou simbólico, associado ao espaço 
marítimo, das quais decorra a melhoria do ambiente marítimo, costeiro e das águas Interiores, assim como 
o bem-estar das correspondentes comunidades, nomeadamente através de:
  Reabilitação de edifícios de traça tradicional para afetação a fins relacionados com atividades 
marítimas;
  Preservação, recuperação e valorização de práticas e tradições culturais e dos recursos naturais, 
associados ao espaço marítimo;
  Outras operações que contribuam para a preservação, recuperação, valorização e promoção dos 
recursos culturais, naturais e paisagísticos, incluindo a instalação de sinalética e de passadiços relativos a 
itinerários associados ao espaço marítimo
 
 c) No domínio do “reforço da competitividade da pesca” são suscetíveis de financiamento operações 
que visem a criação, recuperação e modernização de estruturas, equipamentos el ou infraestruturas 
existentes, relacionadas com a pesca, bem como a criação ou modernização de micro ou pequenas 
empresas que exerçam maioritariamente atividades económicas do setor da pesca.

10. MAR2020

https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/03/AVISO_2_2020_ADLv2.pdf
https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/03/AVISO_2_2020_ADLv2.pdf
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 d) No domínio do “reforço da competitividade do turismo” são suscetíveis de financiamento operações 
que visem:
  A criação e ou dinamização de micro ou pequenas empresas, designadamente, no âmbito do 
alojamento local e da restauração, promovendo o turismo de âmbito local, configurando Iniciativas de 
diversificação da atividade da pesca ou de complementaridade do rendimento do pescador;
  A criação, recuperação e modernização das estruturas e equipamentos ou infraestruturas existentes 
relacionadas com o turismo aquático.

 e) No domínio da “promoção de produtos locais de qualidade” são suscetíveis de financiamento 
operações que visem a valorização dos produtos locais de qualidade e a promoção da utilização de recursos 
endógenos relacionados com o meio aquático, nomeadamente:
  Elaboração e implementação de planos de comercialização ou marketing, incluindo ações de 
promoção fundamentadas nestes planos;
  Campanhas de sensibilização (locais);
  Pedido de registo de um dado produto: certificação e promoção de produtos da pesca e da 
aquicultura sustentáveis, incluindo de produtos provenientes da pequena pesca costeira, e de métodos de 
transformação respeitadores do ambiente.

(As ações referidas estão limitadas ao mercado interno da União Europeia e não podem visar marcas 
comerciais).

 f) No domínio da “melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais, no âmbito do 
mar” são suscetíveis de financiamento operações que visem a criação de novas metodologias e espaços 
de distribuição e de comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura no âmbito da 2ª venda, 
incluindo ações de promoção e de sensibilização para a comercialização de proximidade, inovação e acesso 
a tecnologias de informação.
A dotação orçamental, em termos de apoio público, é de 553.042€ dos quais 85% correspondem à 
comparticipação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) no valor de 470.085€, 
com a seguinte distribuição por tipologias:

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário e por tipologia de investimento.

Tipologia  Dotação

Inovação em espaço marítimo 50.000€

Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos recursos naturais e 
paisagísticos 59.085€

Reforço da competitividade da pesca 100.000€

Reforço da competitividade do turismo 100.000€

Promoção de produtos locais de qualidade 51.000€

Melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais, no âmbito do mar 110.000€

Total 470.085€
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Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não reembolsável e limitados a: (i) 500.000€, nos casos 
em que, simultaneamente, as operações são promovidas por entidades públicas e não são geradoras de 
lucro; (ii) 200.000€, nos restantes casos.

A taxa de apoio a conceder, por tipologia de beneficiário é fixada de acordo com as seguintes taxas:

Tipologia de beneficiário 
Apoio 

público 
(máximo)

FEAMP

Regra geral 50% 85%

Organismo de direito público ou empresa encarregada da gestão de serviços de 
interesse coletivo (SIG)

100% 85%

A operação prevê o acesso público aos seus resultados e tem interesse coletivo

A operação prevê o acesso público aos seus resultados e o beneficiário é coletivo

A operação prevê o acesso público aos seus resultados e tem características 
inovadoras

Quando os serviços da administração central, regional e autárquica, os institutos públicos que revistam a nature-
za de serviços personalizados, os fundos públicos, as associações públicas exclusivamente constituídas por pes-
soas coletivas de direito público, bem como as empresas públicas e outras entidades integradas no setor público 
empresarial, sejam entidades beneficiárias do FEAMP, suportam a contribuição pública nacional, equivalente a 
15% do apoio público.
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DATA DE  
ENCERRAMENTO

20 DE ABRIL DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES

Aviso n.º 41/2020

AVISO N.º 41/2020/APOIOS ESPECÍFICOS INERENTES AO SURTO DE COVID-19

I – APOIO A ARMADORES E PESCADORES
O aviso objetiva promover a viabilidade das empresas de pesca, 
através de investimentos nos navios de pesca, destinados a 
melhorar a higiene, a saúde, a segurança e as condições de 
trabalhos dos pescadores. 

A tipologia de operação a apoiar diz respeito a investimentos a 
bordo de navios de pesca ou em equipamentos individuais, que 
visem melhorar a higiene, a saúde, a segurança e as condições de 
trabalho dos pescadores.

Podem ser beneficiários os pescadores e os proprietários e 
armadores de navios de pesca registados na frota de Portugal 
continental.

Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não 
reembolsável. As despesas realizadas são comparticipadas de acordo com as taxas de apoio previstas no 
artigo 9.º do regulamento aprovado pela Portaria n.º 61/2016, de 30 de março. O apoio público é limitado a 
10.000€ por operação.

II – APOIO A ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA PRIMEIRA VENDA DE PESCADO E ASSOCIAÇÕES DE 
PESCADORES
O aviso objetiva melhorar as condições de segurança e de trabalho.

A tipologia de operação a apoiar diz respeito a investimentos que melhorem as condições de segurança e 
de trabalho nos portos, lotas, postos de vendagem, locais de desembarque e abrigos.

Podem ser beneficiários (i) Associações de armadores e pescadores (excluindo Organizações de Produtores, 
por terem acesso a apoios para este mesmo fim ao abrigo da Medida de Apoio a Planos de Produção e de 
Comercialização), sem fins lucrativos; (ii) Entidades públicas, da administração central, direta ou indireta, ou 
entidades de capitais públicos, responsáveis pela primeira venda de pescado.

Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não reembolsável. As despesas realizadas são 
comparticipadas de acordo com as taxas de apoio previstas no artigo 9.º do regulamento aprovado pela 
Portaria n.º 61/2016, de 30 de março. O apoio público é limitado a 30.000€ por operação, para as operações 
apresentadas pelas Associações de armadores e pescadores (excluindo Organizações de Produtores, por 
terem acesso a apoios para este mesmo fim ao abrigo da Medida de Apoio a Planos de Produção e de 
Comercialização), sem fins lucrativos.

III – APOIO AOS AQUICULTORES
O aviso objetiva, no âmbito dos investimentos produtivos, promover o aumento da viabilidade das 
empresas aquícolas, incluindo a melhoria das condições de segurança e de trabalho, em particular das 
pequenas e médias empresas (PME).

A tipologia de operação a apoiar diz respeito a modernização de unidades de produção aquícola ou 
estabelecimentos conexos que visem melhorar as condições de trabalho e de segurança dos trabalhadores.
Podem ser beneficiários (i) «Empresas aquícolas» que detenham um dos seguintes códigos de atividade 
económica: Divisão 03, Grupo 032, Classe 0321, subclasse 03210; Aquicultura em águas salgadas e salobras; 
Divisão 03, Grupo 032, Classe 0322, subclasse 03220; Aquicultura em águas doces; (ii) «Empresas com 
atividade em estabelecimentos conexos» que exercem a sua atividade através de centros de depuração e ou 
centros de expedição de moluscos bivalves vivos ou depósitos, devidamente licenciados e aprovados, com o 
seguinte código de atividade económica: Divisão 46, Grupo 463, Classe 4638, subclasse 46381, Comércio por 

https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/04/Aviso_41v1.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/73993601
https://dre.pt/application/conteudo/73993601
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grosso de peixe, crustáceos e moluscos.

Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não reembolsável. A taxa de apoio público é de 50% 
das despesas elegíveis da operação, exceto para operações executadas por empresas não abrangidas pela 
definição de PME, em que a taxa de apoio público é de 30%. O apoio público é limitado a 20.000€ por 
operação.

IV – APOIO ÀS EMPRESAS DE TRANSFORMAÇÃO DE PESCADO
O aviso objetiva reforçar a competitividade das empresas integradas no sector da transformação dos 
produtos da pesca e da aquicultura.  

A tipologia de operação a apoiar diz respeito a melhoria da segurança, higiene, saúde e condições de 
trabalho.

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

Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não reembolsável. As despesas realizadas são 
comparticipadas em 50%. O apoio público é limitado a 30.000€ por operação.

V – DISPOSIÇÕES TRANSVERSAIS
A dotação orçamental global em termos de Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas afeta 
ao presente Aviso ascende a 2.000.000€, dos quais 500.000€ afetos a cada um dos regimes de apoio 
constantes do Aviso, a que corresponde uma despesa pública que rondará no global cerca de 2,7 milhões 
de euros.

As dotações que, em função da procura de apoios e em resultado da análise das candidaturas, não sejam 
totalmente utilizadas em um dos regimes de apoio do presente Aviso, podem ser utilizadas para reforço 
da dotação orçamental dos restantes, sendo a dotação sobrante repartida em função da procura de apoios 
dos restantes regimes.

São consideradas despesas elegíveis:
• Aquisição dos seguintes equipamentos, serviços e materiais:
  Solução antisséptica de base alcoólica e respetivos dispensadores a disponibilizar em sítios 
estratégicos (ex. zona de refeições, registo biométrico, área de “isolamento”) na entidade beneficiária;
  Equipamentos, materiais e contratação de desinfeções de instalações;
  Equipamentos para proteção individual, nomeadamente máscaras cirúrgicas, viseiras e luvas 
descartáveis;
  Contentores de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 70 
micra);

• Testes de despiste da doença, quer sejam ou não realizados no Serviço Nacional de Saúde, desde que 
venham a ser recomendados de forma generalizada pela Direção Geral de Saúde, ou a sua realização seja 
feita mediante prescrição médica, isto é, com indicação clínica específica.

Apenas é admitida uma candidatura por entidade beneficiária.
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11. OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO

BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas de natureza 
privada, com ou sem fins lucrativos.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE JUNHO DE 2020 (18 H)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso de abertura de 

concursos

Regulamento

IEFP: ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 2020

A Portaria n.º 131/2017, de 7 de abril, retificada pela Declaração 
de Retificação nº 15/2017, de 27 de abril, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 70/2019, de 27 de fevereiro, institui a medida 
Estágios Profissionais, que tem como objetivos o apoio à inserção 
de jovens no mercado de trabalho e a reconversão profissional de 
desempregados através de uma experiência prática em contexto de trabalho.

No período correspondente ao presente aviso podem ser apresentadas candidaturas aos Estágios 
Profissionais. Podem ainda ser apresentados pedidos de concessão do Prémio ao Emprego, pela 
celebração de contrato de trabalho sem termo com ex-estagiários, incluindo os referentes às medidas 
Estágios de Inserção, Estágios Emprego e Reativar, desde que cumpram as condições para a sua atribuição 
previstas nos respetivos regulamentos.

São destinatários da Medida Estágios Profissionais, os desempregados inscritos nos serviços de emprego 
que reúnam uma das seguintes condições:
 • Jovens com idade entre os 18 e os 30 anos, inclusive, e com uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 
do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)
 • Com idade superior a 30 e menor ou igual a 45 anos, que se encontrem desempregadas há mais de 
12 meses, desde que tenham obtido há menos de três anos uma qualificação de nível 3 ou superior ou com 
uma qualificação de nível 2 desde que se encontrem inscritos em Centro Qualifica
 • Com idade superior a 45 anos que se encontrem desempregadas há mais de 12 meses, detentores de 
uma qualificação de nível 3 ou superior ou de uma qualificação de nível 2 desde que se encontrem inscritos 
em Centro Qualifica
 • Pessoas com deficiência e incapacidade
 • Pessoas que integrem família monoparental
 • Pessoas cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união de facto se encontrem igualmente 
inscritos como desempregados no IEFP
 • Vítimas de violência doméstica
 • Refugiados
 • Ex-reclusos e aqueles que cumpram ou tenham cumprido penas ou medidas judiciais não privativas 
de liberdade e estejam em condições de se inserirem na vida ativa
 • Toxicodependentes em processo de recuperação
 • Pessoas que tenham prestado serviço efetivo nas Forças Armadas que se encontrem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro
 • Pertença a outro público específico a definir em regulamentação própria ou por despacho do 
membro do Governo responsável pela área do emprego, em função das prioridades da política pública

A comparticipação financeira do IEFP baseia-se na modalidade de custos unitários, por mês e por estágio, 
nos seguintes termos:
 • Bolsa de estágio

https://www.iefp.pt/documents/10181/7118590/Aviso+de+abertura+EProfissionais_1P2020_26-02-2020/29325389-8d6d-4abb-a045-88de3524430a
https://www.iefp.pt/documents/10181/7118590/Aviso+de+abertura+EProfissionais_1P2020_26-02-2020/29325389-8d6d-4abb-a045-88de3524430a
https://www.iefp.pt/documents/10181/7118590/Aviso+de+abertura+EProfissionais_1P2020_26-02-2020/29325389-8d6d-4abb-a045-88de3524430a
https://dre.pt/home/-/dre/106844789/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/106938485/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/106938485/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/120310625/details/maximized
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coletiva de natureza privada sem fins lucrativos; (ii) estágios enquadrados no âmbito do regime especial 
de interesse estratégico; (iii) no primeiro estágio desenvolvido por entidade promotora com 10 ou menos 
trabalhadores, referente à primeira candidatura à medida e desde que não tenha já obtido condições de 
apoio mais favoráveis noutro estágio financiado pelo IEFP
   Comparticipação de 65% nas restantes situações
 • Alimentação, no valor fixado para os trabalhadores que exercem funções públicas: € 4,77/dia
 • Prémio do seguro de acidentes de trabalho: 3,296% IAS = € 14,46
 • Despesas de transporte, quando aplicável, por exemplo, estagiário com deficiência e incapacidade: 
10% IAS = € 43,88

Caso seja celebrado com o estagiário um contrato de trabalho sem termo, no prazo máximo de 20 dias 
úteis a contar da data de conclusão do estágio, é concedido à entidade promotora um prémio ao emprego 
no valor de:
 • 2 vezes a retribuição base mensal nele prevista, até ao limite de 5 vezes o valor do IAS
 • Majoração de 30% do valor do prémio de acordo com o previsto na Portaria n.º 84/2015, de 20 de 
março, que regulamenta a medida de Promoção de Igualdade de Género no Mercado de Trabalho.

As entidades promotoras devem cumprir as obrigações legais e regulamentares a que se encontram 
vinculadas, nelas se incluindo as de natureza fiscal e contributiva.

A dotação orçamental afeta ao presente período de candidaturas à realização de estágios profissionais 
é de 60 milhões de euros. A candidatura aos Estágios Profissionais e o pedido de concessão do Prémio 
ao Emprego são apresentados no Portal do IEFP, LP. O formulário de candidatura/pedido de concessão 
deve ser corretamente preenchido, devendo as entidades confirmar a informação dele constante antes da 
finalização do procedimento, visto que não são admitidas alterações após a submissão.

https://iefponline.iefp.pt/
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BENEFICIÁRIOS: 

Equipas de investigação, individualmente ou 
em copromoção, das seguintes entidades: 
• Entidades não empresariais do sistema de I&I, 
nomeadamente: 
• Instituições do ensino superior, seus institutos 
e unidades de I&D; 
• Laboratórios do Estado ou internacionais com 
sede em Portugal; 
• Instituições privadas sem fins lucrativos que 
tenham como objeto principal atividades de 
I&D; 
• Outras instituições públicas e privadas, sem 
fins lucrativos, que desenvolvam ou participem 
em atividades de investigação científica. 
É obrigatória a participação no projeto de, 
pelo menos, uma entidade da Administração 
Pública, designadamente de serviços e 
entidades prestadoras de cuidados de 
saúde, sendo requerida a descrição do 
comprometimento dessa ou dessas entidades 
com a utilização dos resultados do projeto e das 
atividades de I&D.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

28 DE MAIO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
Página do projeto - FCT

FCT - PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 
AI 4 COVID-19: CIÊNCIA DOS DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA PARA REFORÇAR O COMBATE À COVID 19 E FUTURAS PANDEMIAS - 2020

Na sequência da série de concursos lançados pela FCT desde 2018 para o apoio a atividades de I&D na 
área da Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na Administração Pública, a FCT lança agora um novo 
concurso orientado para processamento de dados no âmbito da atual pandemia do novo coronavírus 
SARS CoV2 e da doença COVID-19 e no contexto da situação de crescente incerteza e alarme social em que 

Aviso

https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/datascience/index.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/datascience/docs/aviso_abertura_datascience_2020.pdf
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vivemos. O objetivo é apoiar projetos e iniciativas de I&D que possam contribuir para novas respostas a esta 
e a futuras pandemias, com ênfase no apoio aos cidadãos e aos serviços de cuidados de saúde.

Os projetos devem ainda considerar a possibilidade de utilização de recursos de computação avançada 
para tratamento dos dados, através de plataformas da Rede Nacional de Computação Avançada (RNCA). 
Os projetos terão uma duração de 24 a 36 meses (prorrogável, no máximo, por mais 12 meses, em casos 
devidamente justificados). 

O limite máximo de financiamento por projeto é de 240 mil euros. 

Para este concurso está prevista uma dotação orçamental de 3 milhões de euros. Os projetos aprovados 
serão integralmente financiados por fundos nacionais através do orçamento da Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia. 
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BENEFICIÁRIOS: 

Entidades públicas ou privadas, comerciais 
ou não comerciais e organizações não-
governamentais, constituídas legalmente em 
Portugal

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE MAIO DE 2020 (18H)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso de concurso

Open Call#2

EEA GRANTS: OPEN CALL#2 – PROJETOS QUE COMBATAM A SEGREGAÇÃO SEXUAL 
NAS ESCOLHAS EDUCATIVAS E PROFISSIONAIS E A DISCRIMINAÇÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO

No âmbito do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 
Europeu, EEA Grants 2014-2021, a Islândia, o Liechtenstein e a 
Noruega financiam projetos e iniciativas em 15 Estados-membros que pretendem reduzir as disparidades 
sociais e económicas na Europa e reforçar as relações bilaterais entre países doadores e beneficiários. 

A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) foi designada Operadora do Programa 
Conciliação e Igualdade de Género, através do qual serão financiados projetos inovadores e estruturantes 
para o país, nas áreas da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, violência contra as 
mulheres e violência de género e boa governança, alinhados com a Estratégia Nacional para a Igualdade 
e a Não Discriminação 2018-2030 – “Portugal + Igual”.

No âmbito do presente concurso são estabelecidas as seguintes áreas prioritárias:

A - Projetos que combatam a segregação sexual nas escolhas educativas e profissionais
Pretende-se financiar projetos de investigação-ação que combatam a segregação sexual nas escolhas 
educativas e vocacionais de crianças e jovens, desde os primeiros níveis de escolaridade até ao ensino 
superior (e a consequente segregação das escolhas profissionais), através da desconstrução de estereótipos 
de género associados às diferentes áreas de estudo e respetivas profissões, e através da motivação de 
crianças e jovens para prosseguirem áreas em que o seu sexo se encontra sub-representado. Os projetos 
devem focar-se em áreas de estudo em que se verifique uma efetiva segregação de rapazes e raparigas e 
assentar no desenvolvimento de ações e atividades concretas.

Serão valorizadas as candidaturas apresentadas por escolas e/ou agrupamentos de escolas, escolas 
profissionais, instituições do ensino superior, centros de investigação, associações de profissionais de 
orientação escolar e vocacional, centros de formação profissional do IEFP, autarquias (isoladamente ou 
sob a forma de associações públicas), entidades da administração pública central, empresas, associações 
empresariais, parceiros sociais, organizações da sociedade civil e do setor social e solidário. Serão também 
valorizadas as candidaturas potenciadas por parcerias entre as entidades anteriormente identificadas.

B - Projetos que combatam a discriminação em razão do sexo no mercado de trabalho
Pretende-se financiar projetos de investigação-ação que combatam as várias expressões de discriminação 
em razão do sexo no mercado de trabalho e que afetam particularmente as mulheres, designadamente: 
a discriminação salarial; a segregação sexual das profissões e discriminação no acesso às profissões; a 
discriminação na progressão na carreira e nas condições de trabalho; a segregação vertical; a discriminação 
no exercício dos direitos de parentalidade; a discriminação na conciliação entre a vida profissional, pessoal 
e familiar; e o assédio moral e sexual. Os projetos devem focar-se em questões de discriminação claramente 
identificadas e assentar no desenvolvimento de ações e atividade concretas mobilizando, para isso, que 
empregadores/as, que trabalhadores/as e seus/suas representantes, incluindo chefias intermédias e 
responsáveis pela gestão de recursos humanos.

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2894/wlb_oc2_pt_aviso-de-abertura.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/conciliacao-e-igualdade-de-genero/concursos/open-call2/
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Serão valorizadas as candidaturas apresentadas por empresas, associações empresariais, parceiros sociais, 
instituições do ensino superior, centros de investigação, organizações especializadas em gestão de 
recursos humanos, organizações da sociedade civil, entidades da administração pública central e outras 
especializadas nesta área de intervenção. Serão também valorizadas as candidaturas potenciadas por 
parcerias entre as entidades anteriormente identificadas.

C - Projetos que combatam estereótipos associados às masculinidades
Pretende-se financiar projetos de investigação-ação que informem, mobilizem e capacitem 
meninos e rapazes para a desconstrução de estereótipos de género associados às masculinidades, 
bem como aos comportamentos de risco que deles resultam, nomeadamente nas áreas da saúde, 
educação, criminalidade, violência, segurança rodoviária, entre outras. Os projetos devem assentar no 
desenvolvimento de ações e atividades concretas e focar-se em áreas específicas. Os grupos-alvo podem 
ser crianças e jovens em geral ou de grupos específicos.

Serão valorizadas as candidaturas apresentadas por escolas e/ou agrupamentos de escolas, escolas 
profissionais, instituições do ensino superior, centros de investigação, entidades da administração pública 
central que trabalham nestas áreas ou com grupos-alvo específicos, entidades juvenis, autarquias 
(isoladamente ou sob a forma de associações públicas), organizações da sociedade civil e do setor social 
e solidário ou outras entidades especializadas nesta área de intervenção. Serão também valorizadas as 
candidaturas potenciadas por parcerias entre as entidades anteriormente identificadas.
Cada entidade candidata poderá apresentar no máximo uma candidatura por área prioritária. Esta 
limitação não é aplicável aos parceiros de projeto.

São consideradas despesas elegíveis:
 • Custos com recursos humanos afetos ao projeto;
 • Custos com deslocações, estadias e ajudas de custo de recursos humanos que participem no projeto;
 • Custos com equipamentos novos ou em segunda mão;
 • Custos com consumíveis e outros produtos, desde que sejam identificados e destinados à 
implementação do projeto;
 • Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto, desde que a 
contratação cumpra as regras da Contratação Pública;
 • Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo Contrato de Projeto (publicidade, 
avaliação, interpretação, tradução e reprodução).

Os projetos podem ter uma duração até 36 meses. No entanto, as despesas incorridas após 30 de abril de 
2024 não serão consideradas elegíveis.

A dotação orçamental total disponível é de 870.000€, sendo o montante mínimo de financiamento 
de cada projeto de 200.000€ e máximo de 250.000€. O financiamento dos projetos selecionados no 
Programa pode ir até à taxa de 100% dos custos elegíveis do respetivo projeto. Nos casos em que a entidade 
promotora do projeto seja uma organização não-governamental ou parceiro social, a taxa máxima de 
financiamento será de 90%.
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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas coletivas públicas ou privadas sem 
fins lucrativos, legalmente reconhecidas 
(os projetos devem ser apresentados por 
uma parceria de entidades, contemplando a 
existência de uma entidade promotora e uma 
ou mais entidades parceiras).

DATA DE  
ENCERRAMENTO

12 DE MAIO DE 2020 (12 H)

MAIS INFORMAÇÕES
https://gulbenkian.pt/

partisartforchange/ 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN: PARTIS&ART FOR CHANGE

A Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação “la Caixa” lançam a primeira edição da Iniciativa PARTIS 
& Art for Change que distingue os melhores e mais inovadores projetos de inclusão social pela prática 
artística (artes visuais, performativas ou audiovisuais) através do apoio a propostas consistentes, informadas 
e sustentadas, assentes em parcerias e passíveis de avaliação.

A iniciativa PARTIS & Art for Change apoia projetos que através das práticas artísticas promovam a inclusão 
social de cidadãos em situação de maior vulnerabilidade social, tendo em vista a facilitação do encontro e 
diálogo entre diferentes (em termos sociais, etários, culturais, entre outros), a igualdade de oportunidades e 
o reforço da coesão social e territorial.

A iniciativa PARTIS & Art for Change, através das práticas artísticas, incentiva a formulação de respostas 
novas (ou respostas complementares e integradas com as já existentes) a necessidades sociais, numa lógica 
de inclusão e de justiça sociais, contribuindo para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 
cognitivas promovendo assim o exercício de uma cidadania plena.

Os projetos deverão ter a duração entre 24 e 36 meses, com início em janeiro de 2021, e poderão ser 
financiados até um montante máximo de 25.000€ por cada ano de execução:
 a. O financiamento da Iniciativa PARTIS & Art for Change não deverá, em regra, ultrapassar os 60% 
do custo total do projeto, devendo a instituição promotora e as instituições parceiras assegurarem e 
comprovarem a capacidade de financiamento ou de angariação dos restantes 40%;
 b. A relação acima apresentada poderá configurar uma relação 70% / 30% caso o projeto proposto 
contemple mais de 50% da sua intervenção em áreas territoriais beneficiárias de medidas do Programa 
Nacional para a Coesão Territorial (PNCT) nos termos da Portaria n.º 208/2017 de 13 de julho;
 c. Em casos excecionais, para além do mencionado na alínea b), e na sequência de apreciação do júri, a 
percentagem média de cofinanciamento ao longo do período de duração do projeto pode ser superior ao 
valor referido em a).

Regulamento

FAQ

https://gulbenkian.pt/partisartforchange/
https://gulbenkian.pt/partisartforchange/
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/12141014/regulamento_pafc2020.pdf
https://gulbenkian.pt/partisartforchange/faqs/
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BENEFICIÁRIOS: 

Entidades públicas ou privadas, sem fins 
lucrativos, que tenham no seu objeto o 
desenvolvimento da prática desportiva, 
designadamente: federações desportivas, 
clubes, associações, coletividades, entre outras 
organizações cujo objeto social compreenda ou 
capacite o desporto de base em Portugal.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

19 DE ABRIL (ATÉ ÀS 23H59)

MAIS INFORMAÇÕES
PNDpT 

http://candidaturas.ipdj.
pt/ 

IPDJ: PROGRAMA NACIONAL DE DESPORTO PARA TODOS (PNDPT)

O PNDpT é uma medida de âmbito estrutural que objetiva apoiar programas desportivos que promovam 
a generalização da prática desportiva, de âmbito informal, recreativa ou competitiva (não federada), 
entendida como uma atividade determinante na formação e desenvolvimento integral dos cidadãos e da 
sociedade em geral.

Serão objeto de apoio os programas desportivos que constam dos eixos de atuação do PNDpT:
 a) Prática desportiva regular visando a: promoção da saúde e estilos de vida saudável entre todos os 
segmentos da população; inclusão social (minorias étnicas, população em situação desfavorecida, pessoas 
privadas de liberdade, crianças e jovens, população sénior, entre outras); integração da pessoa com 
deficiência; promoção da igualdade de género; sustentabilidade ambiental; mobilidade ativa; inovação 
tecnológica; proteção dos direitos humanos; entre outras áreas que se afigurem de interesse relevante para 
o desenvolvimento integral do individuo através do desporto;
 b) Eventos desportivos capazes de mobilizar um número crescente de pessoas e dessa forma promover 
a atividade física e o desporto;
 c) Produção de publicações/estudos de investigação e fóruns nacionais e internacionais na área do 
desporto suscetíveis de produzir conhecimento que alicerce o desenvolvimento de estratégias de atuação 
no âmbito da promoção da atividade física e do desporto;
 d) Concursos/prémios e campanhas de comunicação que tenham como objetivo sensibilizar a 
população em geral para a prática desportiva regular e os benefícios que dela decorrem ao longo da vida.

O PNDpT promoverá e incentivará a articulação dos programas desportivos elegíveis com outras 
instituições, governamentais e não-governamentais, que tenham por objeto de intervenção as diferentes 
áreas consagradas no PNDpT com o propósito de reforçar e impulsionar o crescimento dos mesmos.

É também missão do PNDpT identificar, divulgar e estimular a adoção de boas práticas, nacionais e 
internacionais, públicas ou privadas, no âmbito da sua missão.
 
Os apoios a conceder no âmbito do PNDpT são de natureza financeira. O valor global dos apoios 
financeiros a conceder não deverá exceder 60% das despesas elegíveis, exceto quando o programa 
desportivo proposto se revista de inegável relevância estratégica para o desenvolvimento do propósito do 
PNDpT.

São consideradas elegíveis as despesas que decorrem diretamente da realização das atividades propostas 
no âmbito programa de desenvolvimento desportivo bem como as que se constituírem como essenciais 

https://tinyurl.com/s8ta2e3
http://candidaturas.ipdj.pt/
http://candidaturas.ipdj.pt/
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essenciais para que o mesmo possa ser implementado na sua globalidade, como por exemplo, recursos 
humanos (enquadramento técnico e ou científico), recursos materiais (aquisição de equipamento 
desportivo, logístico/didático de apoio às atividades, alugueres de espaços para desenvolvimento de 
atividades), divulgação específica das atividades, entre outras. Não são elegíveis as despesas de gestão e 
organização da entidade ou relativas a infraestruturas.

O apoio, qualquer que seja a sua natureza, será disponibilizado mediante a celebração de contrato-
programa, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro.
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BENEFICIÁRIOS: 

Associações juvenis inscritas no Registo 
Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ); 
Clubes desportivos; Outras entidades privadas 
desde que não tenham fins lucrativos. 
Nota: as entidades organizadoras de campos de 

férias, que se candidatem a este programa, têm 

que ser detentoras de licença - Nº de registo para 
o exercício da atividade de campos de férias 
(Artigo n.º 5, do Decreto-Lei n.º 32/2011 de 7 de 
março).

DATA DE  
ENCERRAMENTO

24 DE ABRIL DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
Programa Férias em 

Movimento 

IPDJ: PROGRAMA FÉRIAS EM MOVIMENTO

O Programa Férias em Movimento visa promover a ocupação saudável dos tempos livres dos/as 
jovens no período de férias escolares, através da prática de atividades lúdico-pedagógicas, e incentivar o 
conhecimento de diversas regiões do país. O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ, I. P.), 
comparticipa financeiramente os projetos aprovados ao abrigo do Programa.

As atividades de campos de férias podem enquadrar-se nas seguintes áreas: desporto; ambiente; cultura; 
património histórico e cultural; multimédia; outras, de relevante interesse para os jovens. As atividades a 
desenvolver podem ter uma componente predominantemente lúdica, ou acumular aspetos lúdicos com a 
aprendizagem e o desenvolvimento de tarefas.

O Programa Férias em Movimento apresenta duas modalidades: (i) campos de férias residenciais têm uma 
duração máxima de 14 noites e mínima de 6 noites; (ii) campos de férias não residenciais têm uma duração 
máxima de 15 dias e mínima de 5 dias.

No ano em curso, os campos de férias decorrem de 6 de junho a 13 de setembro.

Portaria n.º 183 - 
Regulamento do 

programa Férias em 
Movimento

https://tinyurl.com/wsha3v5
https://tinyurl.com/wsha3v5
http://www.juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/PromotorTemposLivres/Programa-Ferias-Movimento-Entidades-Organizadoras/Documents/Portaria n.%C2%BA 183 - Regulamento do programa F%C3%A9rias em Movimento.pdf
http://www.juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/PromotorTemposLivres/Programa-Ferias-Movimento-Entidades-Organizadoras/Documents/Portaria n.%C2%BA 183 - Regulamento do programa F%C3%A9rias em Movimento.pdf
http://www.juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/PromotorTemposLivres/Programa-Ferias-Movimento-Entidades-Organizadoras/Documents/Portaria n.%C2%BA 183 - Regulamento do programa F%C3%A9rias em Movimento.pdf
http://www.juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/PromotorTemposLivres/Programa-Ferias-Movimento-Entidades-Organizadoras/Documents/Portaria n.%C2%BA 183 - Regulamento do programa F%C3%A9rias em Movimento.pdf
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FASE I: E-COMMERCE E 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: 
13 DE ABRIL DE 2020 (19H)

- PRORROGADO -

FASE II: BREXIT – 
DIVERSIFICAÇÃO DE 

MERCADOS: 11 DE MAIO DE 
2020 (19H)

- PRORROGADO -

FASE III: ACELERADOR 
DE EXPORTAÇÕES: 8 DE 

JUNHO DE 2020 (19H)
- PRORROGADO -

SI-52-2020-01

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 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

AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

Organizadas por data de encerramento

17 DE ABRIL DE 2020 
(17:30:59)

- PRORROGADO -

AVISO N.º 007/GAL 
ESDIME/10211/2020 

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

17 DE ABRIL DE 2020 
(17:30:59)

- PRORROGADO -
AVISO N.º 005/GAL 
ESDIME/10212/2020 

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

17 DE ABRIL DE 2020 
(17:30:59)

- PRORROGADO -

AVISO N.º 005/GAL 
ESDIME/10213/2020 

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

17 DE ABRIL DE 2020 
(17:30:59)

- PRORROGADO -

21 DE ABRIL DE 2020 

AVISO N.º 004/GAL 
ESDIME/10216/2020 

AVISO Nº POISE-22-2020-03

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

AVISO/LINK

OPERAÇÃO 10.2.1.6. RENOVAÇÃO 
DE ALDEIAS (GAL ESDIME)

POISE: 1.06. APOIO TÉCNICO À 
ELABORAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 
DA EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 
PLANOS PARA A IGUALDADE

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_01-SI-2020
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/10180/100593/TO1.06_POISE-22-2020-03_v1.pdf/05643f14-e40a-40e0-bc9e-a3585ce42d70
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AVISO N.º POISE-37-2020-01

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

21 DE ABRIL DE 2020 (18 H)
- PRORROGADO -

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

AVISO N.º 005/GAL LEADER-
SOR/10211/2020 

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

27 DE ABRIL DE 2020 
(17:30:59)

- PRORROGADO -

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

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

29 DE ABRIL DE 2020 
(18H)

ANÚNCIO N.º 01/OPER-
AÇÃO7.8.5./2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKOPERAÇÃO 10.2.1.1. PEQUENOS 
INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO 
AGRÍCOLA (GAL ROTA DO 
GUADIANA)

30 DE ABRIL DE 2020 
(17:00:59)

 - PRORROGADO -

30 DE ABRIL DE 2020 
(17:00:59)

 - PRORROGADO -

30 DE ABRIL DE 2020 

ANÚNCIO N.º 002/ROTAGUA-
DIANA/10216/2020

HTTPS://WWW.IFAP.PT/
PEDIDO-UNICO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

AVISO/LINK

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

PEDIDO ÚNICO 2020 (SEM 
PENALIZAÇÃO) E TRANSFERÊNCIAS 
DE DIREITOS E COMPROMISSOS

ANÚNCIO N.º 003/ROTAGUA-
DIANA/10214/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKOPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS 
CURTAS E MERCADOS LOCAIS – 
COMPONENTE MERCADOS LOCAIS 
(GAL ROTA DO GUADIANA)

30 DE ABRIL DE 2020 
(17:00:59)

 - PRORROGADO -

ENCERRAMENTO AVISO/LINKOPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS 
CURTAS E MERCADOS LOCAIS – 
COMPONENTE MERCADOS LOCAIS 
(GAL ROTA DO GUADIANA)

30 DE ABRIL DE 2020 
(17:00:59)

ANÚNCIO N.º 004/ROTAGUA-
DIANA/10214/2020

https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/99868/Aviso+37-2020-01_v3.pdf/4f11dc80-6a59-452c-8c74-a15f0bf64e74
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2197570
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2197570
https://poseur.portugal2020.pt/media/42304/aviso-poseur-15-2020-01.pdf
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://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2220182
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2220182
https://www.ifap.pt/pedido-unico
https://www.ifap.pt/pedido-unico
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://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2221063
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2221063
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ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: CULTURA PARA 
TODOS

30 DE ABRIL DE 2020 
- PRORROGADO -

30 DE JUNHO DE 2020 
- PRORROGADO -

AMBIENTE AVISO SGS3

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

30 DE ABRIL DE 2020 (12H)
- PRORROGADO -

AVISO N.º 12/SI/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: SISTEMA 
DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
“PROJETOS EM COPROMOÇÃO – 
PARCERIAS INTERNACIONAIS”

30 DE ABRIL DE 2020 (19H)

AVISO N.º 07/SI/2020

AVISO N.º 09/SI/2020

AVISO # 1. PATRIMÓNIO CUL-
TURAL COSTEIRO

SMALL GRANTS SCHEME #1

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

AVISO/LINK

AVISO/LINK

AVISO/LINK

PORTUGAL 2020/POCI: SISTEMA 
DE INCENTIVOS “INOVAÇÃO 
PRODUTIVA”

PORTUGAL 2020/POCI: 
SISTEMA DE INCENTIVOS 
“EMPREENDEDORISMO 
QUALIFICADO E CRIATIVO”

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

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

4 DE MAIO DE 2020 (19H)
 - PRORROGADO -

4 DE MAIO DE 2020 (19H)
 - PRORROGADO -

4 DE MAIO DE 2020 (17:30)
 - PRORROGADO -

29 DE MAIO DE 2020 (12:00)

CIMBAL_AVISO Nº 
ALT20‐30‐2019‐43

CIMAC_AVISO Nº 
ALT20‐30‐2019‐41

ENCERRAMENTOEUROPA CRIATIVA: APOIO 
AO DESENVOLVIMENTO DE 
CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS - 
PROJETOS INDIVIDUAIS 12 DE MAIO DE 2020 

(17H HORA DE BRUXELAS)

EACEA/17/2019

AVISO/LINK

GUIA AVISO EACEA/17/2019

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.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_12-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_07-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_09-SI-2020
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.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/concursos/apoio-as-iniciativas-que-promovam-o-crescimento-de-startups-sgs-1/
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-43.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-43.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-41.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-30-2019-41.zip
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2020_pt.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp_2020_guide_for_applicants.pdf
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AVISO Nº04/SAMA2020/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: SATDAP- 
OPERAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 15 DE JUNHO DE 2020 (18 H)

- PRORROGADO -

REGULAMENTO PROGRAMA 
M&I INTERIOR+

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

AVISO Nº ALT20-03-2019-53

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA – INSTITUIÇÕES 
PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL (IPSS)

30 DE JUNHO DE 2020
 - PRORROGADO -

AVISO N.º ALT20-14-2020-02

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: PATRIMÓNIO 
CULTURAL

30 DE JUNHO DE 2020
 - PRORROGADO -

LINHA CAPITALIZAR

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

31 DE MAIO DE 2020 
- PRORROGADO -

AVISO Nº ALT20‐03‐2020‐03 
(CIMAC)

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA – ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA LOCAL

30 DE JUNHO DE 2020
 - PRORROGADO -

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)

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_04-SAMA-2020-2019
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/regulamento-programa-meetings-incentives-interior-mais.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/regulamento-programa-meetings-incentives-interior-mais.pdf
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2019-53.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2020-02.zip
https://www.pmeinvestimentos.pt/linhas-de-credito/linha-capitalizar-2018/
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
hhttp://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos-candidaturas/ALT20-03-2020-07.zip
hhttp://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos-candidaturas/ALT20-03-2020-07.zip
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AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐26 
‐ CIMAA

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

30 DE JUNHO DE 2020 
- PRORROGADO -

AVISO Nº ALT20-42-2019-60 
- CIMAA

AVISO Nº ALT20-42-2019-60 
- CIMAA

AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐32 ‐ 
CIMBAL

AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐33 
‐ CIMAL

AVISO Nº ALT20‐42‐2019‐34 
‐ CIMLT

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: INVESTIMENTOS NA 
ÁREA DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

30 DE JUNHO DE 2020 
- PRORROGADO -

AVISO/LINK

CIMAA_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐35 

CIMAC_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐36

CIMBAL_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐37

CIMAL_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐38

CIMLT_AVISO Nº 
ALT20‐73‐2019‐39

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

30 DE JUNHO DE 2020 
- PRORROGADO -

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐27 ‐ 
CIMAC

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐28 ‐ 
CIMBAL

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐29 ‐ 
CIMAL

AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐30 ‐ 
CIMLT

AVISO Nº ALT20-06-2019-18

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

30 DE JUNHO DE 2020 
- PRORROGADO -

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-26.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-26.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-60.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-60.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-31.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-31.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-32.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-32.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-33.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-33.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-34.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2019-34.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-35.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-35.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-36.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-36.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-37.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-37.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-38.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-38.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-39.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-73-2019-39.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-27.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-27.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-28.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-28.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-29.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-29.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-30.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-14-2019-30.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-06-2019-18.zip
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AVISO Nº ALT20-16-2019-16

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: PLANO DE AÇÃO 
DE REGENERAÇÃO URBANA

30 DE JUNHO DE 2020 
- PRORROGADO -

AVISO Nº ALT20-16-2019-21

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

30 DE JUNHO DE 2020 
- PRORROGADO -

AVISO Nº ALT20‐43‐2019‐25

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

30 DE JUNHO DE 2020 
- PRORROGADO -

AVISO Nº ALT20-43-2019-19

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

30 DE JUNHO DE 2020 
- PRORROGADO -

AVISO Nº ALT20-59-2018-50

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

30 DE JUNHO DE 2020
 - PRORROGADO -

AVISO 2019-01 – STARTUP 
VOUCHER – PROJETOS EM-

PREENDEDORES

REGULAMENTO STARTUP 
VOUCHER

GUIA DE APOIO À 
APRESENTAÇÃO DE 

CANDIDATURAS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKSTARTUP VOUCHER

3ª FASE: 26 DE JULHO DE 
2020 (18H)

4ª FASE: 26 DE NOVEM-
BRO DE 2020 (18H)

AVISO 2020-2012-01

ENCERRAMENTO AVISO/LINKAPOIO AO EQUIPAMENTO 
DAS EQUIPAS – BRIGADAS DE 
SAPADORES FLORESTAIS 2020 31 DE JULHO DE 2020

- PRORROGADO -

EACEA/52/2019

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEUROPA PARA OS CIDADÃOS: 
REDES DE CIDADES, GEMINAÇÃO 
DE CIDADES, PROJETOS NO 
DOMÍNIO DA SOCIEDADE CIVIL

1 DE SETEMBRO DE 2020

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-06-2019-18.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-16-2019-16.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-16-2019-21.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-43-2019-19.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-59-2018-50.zip
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
http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/candidatura-2020
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/celex_c2019_420_09_pt_txt.pdf


AVISO N.º 08/SI/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: SISTEMA 
DE INCENTIVOS “INOVAÇÃO 
PRODUTIVA”: TERRITÓRIOS DE 
BAIXA DENSIDADE

7 DE SETEMBRO DE 2020 
(19H)

AVISO Nº 17/SI/2015

AVISO N.º POISE-39-2018-08

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

AVISO/LINK

PORTUGAL 2020/POCI: SI 
PROTEÇÃO DE DIREITOS DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - 
PROJETOS INDIVIDUAIS

POISE: 3.34 – TÍTULOS DE IMPACTO 
SOCIAL 

31 DE DEZEMBRO DE 2020

31 DE DEZEMBRO DE 2020 

AVISO DE ABERTURA

AVISO POCH-70-2019-13

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

AVISO/LINK

EEA GRANTS: AVISO #2 – 
CONNECTING DOTS – MOBILIDADE 
ARTÍSTICA E DESENVOLVIMENTO 
DE PÚBLICOS 

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

28 DE OUTUBRO DE 2020 
(17:00 )

- PRORROGADO -

30 DE OUTUBRO DE 2020

GUIA PROGRAMA ERASMUS +

ENCERRAMENTO AVISO/LINKERASMUS +: CALENDÁRIO 2020

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

CONVITE

AVISO N.º 01/SIAC/2020

AVISO N.º 10/SI/2020

AVISO N.º 11/SI/2020

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

AVISO/LINK

AVISO/LINK

PORTUGAL 2020/POCI: SISTEMA 
DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS: 
PROMOÇÃO DO ESPÍRITO 
EMPRESARIAL

PORTUGAL 2020/POCI: SISTEMA 
DE INCENTIVOS “PROJETOS 
AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO”

PORTUGAL 2020/POCI: SISTEMA 
DE INCENTIVOS “PROJETOS DE 
FORMAÇÃO EM PROCESSOS DE 
INOVAÇÃO”

31 DE OUTUBRO DE 2020
- PRORROGADO -

30 DE DEZEMBRO DE 2020 
(19H)

30 DE DEZEMBRO DE 2020 
(19H)

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_08-SI-2020
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d1fbbc23-7754-4896-9fb1-2496eb7f43e4
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9c325f1e-22e8-469d-ad29-7de5bbafde1e
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-mobilidade-artistica-e-desenvolvimento-de-publicos-aviso2/
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=606dbfa4-fd92-45bb-9b1c-682822070d7f
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://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Aviso_01_siac_2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_10-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_11-SI-2020


PROJETOS NA ÁREA DA 
SUSTENTABILIDADE

ENCERRAMENTO AVISO/LINKGULBENKIAN: PROJETOS NA ÁREA 
DA SUSTENTABILIDADE

31 DE MARÇO DE 2022

FORUMOCEANO_P258-CAN-
DIDATURA

ENCERRAMENTO AVISO/LINKFÓRUM OCEANO: CERTIFICAÇÃO DE 
ESTAÇÕES NÁUTICAS

NÃO DEFINIDO

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

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

PROGRAMA CUIDA-TE +

PORTARIA N.º 655/2008

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA “CUIDA-TE +”

NÃO DEFINIDO

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

AVISO Nº 17/SI/2018
(EMPREENDEDORISMO 

QUALIFICADO E CRIATIVO)

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 Nº196/2018

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

NÃO DEFINIDO

HTTPS://IFRRU.IHRU.PT/

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

https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
http://www.forumoceano.pt/p258-candidatura-pt
http://www.forumoceano.pt/p258-candidatura-pt
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=7b034243-d542-4037-9db6-a6814ae0f78c
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=7b034243-d542-4037-9db6-a6814ae0f78c
https://programas.juventude.gov.pt/cuidate
https://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://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://ifrru.ihru.pt/web/guest/candidaturas
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ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA CASA EFICIENTE 2020

NÃO DEFINIDO

LINHA ADN STARTUP

PORTARIA Nº300-A/2018, DE 
22 DE NOVEMBRO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

AVISO/LINK

AVISO/LINK

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

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

NÃO DEFINIDO

NÃO DEFINIDO

WWW.200M.PT/

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

NÃO DEFINIDO

https://casaeficiente2020.pt/
http://www.spgm.pt/pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=257
https://dre.pt/application/file/a/117066213
https://dre.pt/application/file/a/117066213
http://www.200m.pt/


11. LEGISLAÇÃO

LEI N.º 2/2020 – ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2020

LEI N.º 3/2020 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2020

LEI N.º 4/2020 – QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL PARA OS ANOS DE 
2020 A 2023

A Lei n.º 2/2020, de 31 de março, publica a aprovação do Orçamento do Estado para o ano de 2020, 
apresentando mapas com 

(i) o orçamento da administração central, incluindo os orçamentos dos serviços e fundos autónomos; 
(ii) o orçamento da segurança social; 
(iii) as receitas e as despesas dos subsistemas de ação social, solidariedade e de proteção familiar do Sistema 
de Proteção Social de Cidadania e do Sistema Previdencial; 
(iv) as receitas e as despesas dos subsistemas de ação social, solidariedade e de proteção familiar do Sistema 
de Proteção Social de Cidadania e do Sistema Previdencial; 
(v) as responsabilidades contratuais plurianuais dos serviços integrados e dos serviços e fundos autónomos, 
agrupados por ministérios; 
(vi) as transferências para as regiões autónomas; 
(vii) as transferências para os municípios; (viii) as transferências para as freguesias; (ix) as receitas tributárias 
cessantes dos serviços integrados, dos serviços e fundos autónomos e da segurança social.

A Lei n.º3/2020, de 31 de março, publica a aprovação das Grandes Opções do Plano para 2020-2023 que 
integram as medidas de política e os investimentos que as permitem concretizar. 
As Grandes Opções do Plano para 2020-2023 integram o conjunto de compromissos e de políticas em torno de 
quatro agendas estratégicas 

(1) alterações climáticas e valorização dos recursos; 
(2) sustentabilidade demográfica e melhor emprego; 
(3) menos desigualdades e um território mais coeso; 
(4) transição digital e uma sociedade da inovação; bem como compromissos e políticas nos seguintes 
domínios transversais de intervenção: 

(i) valorização das funções de soberania; 
(ii) aperfeiçoamento da qualidade da democracia; 
(iii) política orçamental estável e credível; 
(iv) melhoria da qualidade dos serviços públicos e das infraestruturas.

A Lei n.º 4/2020, de 31 de março, aprova o quadro plurianual de programação orçamental contendo os limites 
de despesa efetiva para o período de 2020 a 2023. Os limites de despesa referentes ao período de 2021 a 2023 
são indicativos, podendo os limites de despesa por programa e área ser objeto de modificação em virtude de 
alterações orçamentais.

https://dre.pt/application/conteudo/130893436
https://dre.pt/application/conteudo/130893437
https://dre.pt/application/conteudo/130893438
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Quadro plurianual de programação orçamental 2020-2023:

2020 2021 2022 2023

SOBERANIA

P001 - Órgãos de soberania
P002 - Governação
P004 - Representação Extrema
P009 - Justiça

3 930
181

296
617

SUBTOTAL AGRUPAMENTO 5 025 5 256 5 485 5 704

SEGURANÇA P007 - Defesa
P008 - Segurança Interna

1 830
1 615

SUBTOTAL AGRUPAMENTO 3 444 3 513 3 583 3 655

SOCIAL

P012 - Cultura
P013 - Ciência Recnologia e Ensino Superior
P014 - Ensino Básico e Secundário e Admin-
istração Escolar
P015 - trabalho, solidariedade e Segurança 
Social
P016 - Saúde 

339
1 613

6 708
14 461

10 000

SUBTOTAL AGRUPAMENTO 32 121 33 232 34 375 35 612

ECONÓMICA

P003 - Economia
P005 - Finanças
P006 - gestão de Dívida Pública
P017 - Ambiente e Ação Climática
P018 - Infraestruturas e Habitação
P020 - agricultura
P021 - Mar

80
5 109
7 180

314
939
263
50

SUBTOTAL AGRUPAMENTO 13 934 14 126 14 333 14 550

TOTAL DA DESPESA FINANCIADA POR RECEITAS GERAIS 54 525 56 126 57 776 59 520RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 14/2020 – PROGRAMA «CONHECER PORTUGAL»

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2020, de 27 de março, cria o Programa «Conhecer Portugal» 
instrumento de apoio a atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) para estudar e valorizar regiões 
com baixa densidade populacional de Portugal continental e regiões autónomas, com períodos de mobilidade 
em instituições públicas ou privadas nessas regiões de Portugal, incluindo instituições académicas, científicas, 
empresariais e da Administração Pública.
O diploma produz efeitos a partir da data da sua aprovação, dia 27 de fevereiro de 2020.

https://dre.pt/application/conteudo/130776789
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 17/2020 – PROGRAMAS «+CO3SO 
CONHECIMENTO» E «+CO3SO DIGITAL»

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2020, de 27 de março, aprova os Programas +CO3SO 
Conhecimento e +CO3SO Digital.

O Programa +CO3SO (Constituir, Concretizar e Consolidar Sinergias e Oportunidades) inclui duas iniciativas 
integradas — o Programa +CO3SO Conhecimento e o Programa +CO3SO Digital — alicerçadas em projetos 
integradores de dinâmicas territoriais já instaladas e envolvendo múltiplos atores, que podem atuar como 
motores de desenvolvimento e âncoras de investimento, mas que precisam de consolidação.

O Programa +CO3SO Conhecimento é baseado em políticas de incentivo à criação de emprego altamente 
qualificado, desenvolvendo estratégias ligadas à investigação e inovação que favoreçam uma especialização 
inteligente com base na valorização e modernização das relações entre instituições de ensino superior e o 
contexto envolvente.

O Programa +CO3SO Digital é orientado para estimular o desenvolvimento científico e tecnológico que promova 
a modernização das atividades empresariais, através da implementação de tecnologias digitais emergentes.
O diploma entrou em vigor e produz efeitos desde 27 de março de 2020.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 14/2020 – PROGRAMA «CONHECER PORTUGAL»

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2020, de 27 de março, aprova o Programa Trabalhar no Interior, 
programa estratégico de apoio à mobilidade geográfica de trabalhadores e dos seus agregados familiares para os 
territórios do interior. O referido Programa integra as seguintes iniciativas específicas:

a) Reforço dos incentivos à mobilidade geográfica de trabalhadores, através da criação da medida 
«Emprego Interior MAIS — Mobilidade Apoiada para um Interior Sustentável»;
b) Reforço dos incentivos ao regresso de emigrantes que se instalem em territórios do Interior, em 
articulação com o Programa Regressar, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/2019, de 
28 de março;
c) Articulação com a área governativa da coesão territorial, no âmbito do sistema de apoios «+CO3SO 
Emprego», aprovado pela Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria (CIC Portugal 
2020), reforçando os incentivos à dinâmica do mercado de emprego nos territórios do interior;
d) Implementação de regime de benefícios fiscais no âmbito do Programa de Valorização do Interior (PVI) 
aplicável a sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas em função dos gastos 
resultantes de criação de postos de trabalho em territórios do interior, após a autorização da União Europeia;
e) Disponibilização de apoios à mobilidade habitacional, através da criação da medida «Habitar no Interior», 
destinada ao desenvolvimento de redes de apoio locais e regionais, que articulem com o programa Chave 
na Mão — Programa de Mobilidade Habitacional para a Coesão Territorial, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 57/2018, de 8 de maio, e com outros instrumentos nacionais de apoio à habitação 
e à qualidade de vida nos espaços habitacionais;
f) Agilização dos mecanismos de divulgação de ofertas de emprego situadas em territórios do interior, 
mediante a publicitação de uma «Bolsa de Emprego do Interior» no portal do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.);
g) Adoção de medidas que potenciem o desenvolvimento e o acesso a ações de formação profissional 
nos territórios do interior, mediante o reforço da rede dos Centros Qualifica nos territórios do interior, o 
alargamento da oferta formativa na área das competências digitais, a utilização dos meios de formação à 
distância e a flexibilização do número mínimo de formandos para abertura de novos cursos de formação;
h) Introdução de mecanismos de valorização dos territórios do interior em sede de política ativa de 
emprego, nomeadamente no âmbito da medida «Estágios Profissionais e da medida Contrato -Emprego»;
i) Criação de plataforma nacional de agregação de informação que permita divulgar as infraestruturas 
de acolhimento empresarial, os incentivos e apoios de natureza nacional, regional e local às empresas e às 

https://dre.pt/application/conteudo/130776792
https://dre.pt/application/conteudo/130776791
https://dre.pt/application/conteudo/121665680
https://dre.pt/application/conteudo/115235758
https://dre.pt/application/conteudo/115235758
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 18/2020 – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO 
INTERIOR

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2020, de 27 de março, aprova a revisão do Programa de Valorização 
do Interior, a qual integra medidas consideradas prioritárias, organizadas em função de quatro eixos de 
intervenção prioritária para a valorização do interior, e respetivas iniciativas, numa lógica de transversalidade e 
inter-relação em termos de impacto territorial, designadamente:

Eixo 1: Valorizar os Recursos Endógenos e a Capacidade Empresarial do Interior
a) Programa +CO3SO Conhecimento, que inclui duas medidas: (i) Estratégia integrada de desenvolvimento 
do interior com base na transferência de conhecimento em ambientes de cocriação e (ii) Mobilidade de 
estudantes e investigadores;

b) Programa +CO3SO Digital, estratégia integrada de desenvolvimento do interior com base em 
ferramentas digitais;

c) Programa +CO3SO Inovação Social, que engloba duas medidas: (i) up-scaling da inovação social no 
interior, orientada para apoiar projetos de maior escala com base em iniciativas de inovação social bem-
sucedidas; (ii) inovação social no interior na resposta a desafios globais: orientada para apoiar projetos 
de inovação social disruptivos de resposta aos grandes desafios globais (alterações climáticas, transição 
energética, produtividade dos solos, alimentação saudável, economia circular, redução do desperdício, 
digitalização de processos, combate às desigualdades e demografia);

d) Programa +CO3SO Turismo, organizado em quatro medidas: (i) estruturação da oferta de produtos 
turísticos no interior; (ii) incentivos financeiros ao turismo no interior; (iii) promoção do turismo no interior; (iv) 
formação em turismo no interior;

e) Programa +CO3SO Capital Natural, que engloba três vertentes: (i) paisagem, florestas e áreas 
classificadas; (ii) valorização dos recursos e diminuição do desperdício e (iii) reforço do potencial dos recursos 
geológicos;

Eixo 2: Promover a Cooperação Transfronteiriça
a) Programa +CO3SO Fronteira, que inclui três medidas: (i) valorização da fronteira nos territórios do interior; 
(ii) partilha de recursos; (iii) promoção de ambiente de negócios favorável em setores económicos prioritários;

b) Programa +CO3SO Cooperação de Futuro — Estratégia Ibérica de Cooperação Territorial: orientada para 
a definição de uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço e de um plano de ação para 
aplicação dos fundos comunitários para a cooperação transfronteiriça para o período pós-2020;

Eixo 3: Captar Investimento e Pessoas para o Interior
a) Programa +CO3SO Investimento, que se consubstancia em duas iniciativas: (i) Programa Nacional 
de Apoio ao Investimento da Diáspora: orientado para atrair investimento e pessoas, e dar visibilidade e 
escala aos produtos e serviços, sendo dirigido a emigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram 
investir ou alargar a sua atividade económica em Portugal, bem como a empresários nacionais que queiram 
internacionalizar os seus negócios através da Diáspora; (ii) Programa de Captação de Investimento para o 
Interior: orientado para um conjunto de apoios e incentivos complementares e transversais, alinhados com os 
desafios e oportunidades dos territórios do interior;
b) Programa +CO3SO Emprego, que inclui três medidas: (i) emprego no interior em pequenas ou médias 
empresas (PME); (ii) emprego no interior em entidades de economia social (IPSS — Empreendedorismo 
Social); (iii) Programa de Capacitação Digital de PME do interior;
c) Programa +CO3SO Benefícios, que inclui quatro medidas: (i) benefícios fiscais no interior; (ii) beneficiação 
de equipamentos municipais, designadamente projetos de valorização e requalificação de espaços, 
infraestruturas ou equipamentos municipais; (iii) mobilidade para e no interior, orientada para fomentar a 
mobilidade geográfica de trabalhadores que pretendam fixar-se nos territórios do interior e a mobilidade de 
pessoas de e para esses territórios; (iv) promoção do associativismo jovem no interior;

Eixo 4: Tornar os Territórios do Interior mais Competitivos
a) Programa +CO3SO Competitividade, que prevê a criação de avisos em contínuo com dotação específica 

https://dre.pt/application/conteudo/130776793
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para o interior;

b) Programa +CO3SO Proximidade, organizado em seis medidas: (i) transporte flexível no interior; (ii) 
serviços públicos mais próximos, orientados para a oferta de serviços públicos de proximidade visando 
corrigir assimetrias territoriais e garantir uma distribuição mais justa e equitativa de recursos e de 
oportunidades; (iii) saúde mais próxima, orientada para serviços de saúde com maior proximidade nos 
territórios do interior, atendendo às especificidades próprias deste setor; (iv) Cultura mais Próxima, orientado 
para ao acesso das populações ao património cultural de elevado valor; (v) conectividade no interior, 
orientada para o acesso generalizado e transversal à banda larga móvel visando a cobertura dos territórios do 
interior, dotando-os de infraestruturas qualificadas e privilegiando telecomunicações eficientes, essenciais 
para a atração de investimento e pessoas para estes territórios; (vi) Projeto Comunidades de Aprendizagem 
no Interior (IncludED);

c) Programa +CO3SO Informação, que inclui duas medidas: (i) Plataforma de oportunidades no interior, 
de divulgação de competências e vocações distintivas dos territórios do interior, com vista à atração de 
investimento, fixação de pessoas e empresas nestes territórios; (ii) Cadastro Simplificado no interior, orientado 
para alargar o sistema de informação cadastral simplificada e Balcão Único do Prédio (BUPi) aos municípios 
que não dispõem de qualquer forma de cadastro da propriedade rústica e mista;

d) Programa +CO3SO Projetos Integrados, visando a implementação de projetos integrados de âmbito 
territorial e multissetoriais que perspetivam uma grande dinamização social e económica dos territórios onde 
se inserem e contribuem para o aumento da competitividade desses territórios.

DESPACHO N.º 2785-B2020 – REGIME DE AUTORIZAÇÕES PARA PLANTAÇÃO DE VINHAS

PORTARIA N.º 67/2020 – ALTERAÇÃO À PORTARIA N.º 229/2016: ESTABELECE O REGIME DE 
APLICAÇÃO DAS OPERAÇÕES N.º 3.4.1 «DESENVOLVIMENTO DO REGADIO EFICIENTE» E N.º 3.4.3 
«DRENAGEM E ESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA»

O Despacho n.º 2785-B/2020, de 28 de fevereiro, estabelece as normas de execução no que respeita ao 
regime de autorizações para plantação de vinha, tendo sido elaboradas as normas complementares nacionais, 
consubstanciadas no Decreto-Lei n.º 176/2015, de 25 de agosto, que fixa os princípios e competências relativos ao 
regime das autorizações para plantações de vinha. 
Neste diploma são fixadas, a nível nacional e para o ano de 2020 as regras, os critérios de elegibilidade e de 
prioridade e os procedimentos administrativos a observar na distribuição de autorizações para novas plantações 
de vinha.
O diploma entrou em vigor a 29 de fevereiro de 2020.

A Portaria n.º 67/2020, de 11 de março, procede à quinta alteração à Portaria n.º 229/2016, de 26 de agosto, 
que estabelece o regime de aplicação das operações n.os 3.4.1, «Desenvolvimento do regadio eficiente», e 3.4.3, 
«Drenagem e estruturação fundiária», inseridas 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 para o período 2014-2020. 
Neste diploma foram introduzidos ajustamentos ao nível do apoio, relativamente às operações cujo objeto do 
apoio respeita exclusivamente a estudos, fixando apenas um critério geral, sem exceções, de acordo com a 
iniciativa do projeto.
O diploma entrou em vigor a 12 de março de 2020.

https://dre.pt/application/conteudo/129735154
https://dre.pt/application/conteudo/70095702
https://dre.pt/application/conteudo/130114094
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75207499/details/normal?l=1
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PORTARIA N.º 76-A/2020 – ALTERAÇÕES A PORTARIAS RESPEITANTES A SILVICULTURA

DESPACHO N.º 3486/2020 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO FUNDO IMOBILIÁRIO ESPECIAL DE 
APOIO ÀS EMPRESAS (FIEAE)

A Portaria n.º 76-A/2020, de 18 de março, procede à décima alteração à Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, 
oitava alteração à Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, e quarta alteração à Portaria n.º 394/2015, de 3 de 
novembro. 
A presente alteração à regulamentação específica da ação 8.1 visa assegurar os ajustamentos necessários para 
garantir uma maior eficiência na operacionalização de várias medidas do PDR 2020, considerando uma melhor 
articulação com o regime jurídico dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal. 
Complementarmente efetuam-se correções a imprecisões que constavam da Portaria n.º 394/2015.
O diploma entrou em vigor e produz efeitos desde 19 de março de 2020.

O Despacho n.º 3486/2020, de 20 de março, prorroga o prazo do Fundo Imobiliário Especial de Apoio às 
Empresas (FIEAE), pelo período adicional de seis anos. O Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas foi 
criado pelo Decreto-Lei n.º 104/2009, de 12 de maio, tendo como principais objetivos o apoio de empresas 
economicamente viáveis, ainda que enfrentando eventuais dificuldades financeiras, apostando por este modo no 
seu saneamento, na sua estabilização e consolidação, na sua modernização e eventual redimensionamento e, em 
qualquer caso, na criação, manutenção e qualificação do respetivo emprego.

https://dre.pt/application/conteudo/130366458
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67232588/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70215252/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70890759/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70890759/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/130469198
https://dre.pt/application/conteudo/608247
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12. EVENTOS

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

CICLO DE WEBINARS (EM ABRIL) DEDICADO AO FUNDO EUROPEU DOS ASSUNTOS MARÍTIMOS 
E DAS PESCAS 

A PONG-Pesca, Plataforma de ONG portuguesas sobre a Pesca, está a 
organizar um ciclo de seminários online gratuitos, dedicado à discussão 
do enquadramento do futuro Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas (FEAMP) que irá vigorar entre 2021 e 2027.
Este ciclo de webinars reveste-se de particular importância numa altura 
em que as instituições europeias se encontram a discutir qual será o futuro 
enquadramento do FEAMP, para o período 2021-2027, o fundo responsável 
pela proteção dos oceanos e pela salvaguarda do ambiente marinho através da gestão sustentável dos recursos, 
apoiando a subsistência das comunidades costeiras.
Para dar voz e espaço à participação e discussão pública, estes seminários online decorrerão ao longo de várias 
semanas, às quartas-feiras, entre as 14 e as 15 horas (hora de Portugal continental). Cada webinar iniciar-se-á 
com a intervenção de um orador convidado, a que se seguirá uma sessão de perguntas e respostas, em que toda 
a audiência será convidada a participar.
A participação é gratuita mas necessita de inscrição para pong.pesca@gmail.com de forma a receber o link de 
participação.
Mais informação disponível em: Webinars FEAMP

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 maio e junho:

• 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

https://pongpesca.wordpress.com/
http://pong.pesca@gmail.com
https://tinyurl.com/vnmopp8
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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LIFE INFO DAY 2020

BTL – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA

SEMINÁRIO “REDES E ITINERÁRIOS CULTURAIS E TURÍSTICOS: BOAS PRÁTICAS E NOVOS 
CAMINHOS”

A Comissão Europeia organiza um dia de informação virtual sobre o novo convite 
para apresentação de projetos LIFE 2020, que serão lançados em abril. O dia 
informativo, evento a decorrer online no dia 30 de abril, fornece informações sobre 
os detalhes dos convites e possibilita a criação de redes entre potenciais candidatos.

As sessões principais serão transmitidas na web e abrangerão informações 
relacionadas com mudanças significativas no programa em comparação com os 
anos anteriores.

Entre os principais tópicos a abordar encontram-se os seguintes: (i) tecnologias e soluções ambientais (incluindo 
água, resíduos, qualidade do ar, solo, floresta, saúde); (ii) adaptação às alterações climáticas; (iii) mitigação do 
impacto das alterações climáticas; (iv) conservação da natureza e biodiversidade; (v) governança climática e 
ambiental e iniciativas de informação.
A participação no evento pode ser feita através do portal/app www.sli.do / Sli.do app e introdução do código do 
evento #EULIFE20.

Mais informação disponível em: https://eu-life-2020.b2match.io/home

A Fundação AIP, enquanto entidade organizadora da BTL-Bolsa de Turismo de Lisboa, tomou a decisão de adiar a 
BTL 2020 para os próximos dias 27 a 31 de maio, conforme comunicado emitido a 5 de março.

A Fundação AIP, em articulação com o Governo (Ministério da Economia) e as Associações mais relevantes 
do setor do turismo concluíram que, num contexto de Plano de Contingência do COVID19, deixaram de estar 
reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2020 nas datas originalmente previstas. 

Este adiamento vem no seguimento de recomendações da Direção Geral da Saúde, da Organização Mundial de 
Saúde e em estreita articulação com a UFI (Global Association of the Exhibition Industry) e a EMECA (European 
Major Exhibition Centres Association). 
Mais informação disponível em: BTL

Nos dias 8 e 9 de outubro, vai realizar-se o Seminário “Redes e itinerários culturais e turísticos: 
boas práticas e novos caminhos”, no Auditório do Convento Espírito Santo, Loulé. Esta é 
uma iniciativa do Pporto.pt, em parceria com a VERde Novo, com o apoio do Município de 
Loulé. 
Neste Seminário pretende-se promover a partilha, a reflexão e o debate sobre esta realidade, 
tendo por base uma abordagem multidisciplinar, envolvendo diferentes atores, com 
experiências igualmente distintas e representativas da diversidade do Território. Assim, o 
evento tem como objetivos:

• Sensibilizar para a importância da preservação e valorização do Património Cultural 
como alavanca de desenvolvimento sustentável
• Refletir sobre o papel e a importância do Património Cultural e do Turismo no desenvolvimento e coesão 
territorial
• Divulgar boas práticas de ofertas integradas de valorização e promoção do território
• Refletir sobre a preservação e divulgação do Património Cultural através da itinerários turísticos e 
projetos culturais alternativos e temáticos. 

O formulário de inscrição encontra-se disponível em: inscrição 
Mais informação disponível em: evento

https://eu-life-2020.b2match.io/home/
http://www.sli.do
https://eu-life-2020.b2match.io/home
https://fundacaoaip.pt/comunicado/
https://tinyurl.com/wav4wwh
https://tinyurl.com/tw7vfln
https://tinyurl.com/refwgmw
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PLANETIERS WORLD GATHERING

O Planetiers World Gathering terá lugar nos dias 21 a 23 de outubro, em Lisboa. Este evento organiza-se em 
torno das orientações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, articulando empreendedores, empresas, 
investidores, cidades, cientistas, inovação, estudos de caso, parcerias e negócios, oficinas e palestras.

Mais informação disponível em: https://www.worldgathering.planetiers.com/pt/

DATA MAIS INFORMAÇÕES

FICIS 2020 | FÓRUM INTERNACIONAL 
DAS COMUNIDADES INTELIGENTES E 
SUSTENTÁVEIS

14 a 16 de abril de 2020 FICIS 
(EVENTO ONLINE)

PORTUGAL SMART CITIES 6 e 8 de maio de 2020 HTTPS://PORTUGALSMARTCITIES.FIL.
PT/

6TH UNWTO WORLD FORUM ON 
GASTRONOMY TOURISM 1 a 4 de junho de 2020 UNWTO

STARTUP OLÉ – SALAMANCA 2020 9 a 11 de setembro de 
2020

STARTUP OLÉ

FÓRUM INTERNACIONAL DA MOBILI-
DADE ELÉTRICA 1 de outubro de 2020 FÓRUM MOBILIDADE

https://www.worldgathering.planetiers.com/pt/
http://www.innovation-awards-roullier.com/
https://www.facebook.com/ficisportugal/?__tn__=K-R&eid=ARBo81d7I3rCl0yuo9r2mxlYeb20ERwBDHjaQAXIGLnOEAn55uW1_8w1RPiK5dRCCfBInpnh7301XVtK&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBtXIdLVK47tdI4dedJQayJSvaeQDDjffB8StNp55I9sZ5R8bWNA-cM4PKFq9_OyL_UIlC_3NruA3X18F0ssaEWRI7zbwhF2z4nK5dyhsPsL140p6KMBzwbHXFHZ5HdmcJHJcazBdY90LcmLurRFdTbPwVlVlLGD7e3BMFFNtqgK5MhxGLyhd8S8Qqk3BbA4uYdJNeLGxZwWGSc3beP_iH4qZDyWSb1LowQxe_YrE1mtmUy-K6rqskSNtKUC3SBCdPBpxCtZmR0x6qMVhT0zKu2drPxYlGqNTPDvlO8v9vcqBU1ThYNe0m-2obvWs-DQEVhHYXuKh6httjY-8VCTl0APhEl
https://www.facebook.com/ficisportugal/?__tn__=K-R&eid=ARBo81d7I3rCl0yuo9r2mxlYeb20ERwBDHjaQAXIGLnOEAn55uW1_8w1RPiK5dRCCfBInpnh7301XVtK&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBtXIdLVK47tdI4dedJQayJSvaeQDDjffB8StNp55I9sZ5R8bWNA-cM4PKFq9_OyL_UIlC_3NruA3X18F0ssaEWRI7zbwhF2z4nK5dyhsPsL140p6KMBzwbHXFHZ5HdmcJHJcazBdY90LcmLurRFdTbPwVlVlLGD7e3BMFFNtqgK5MhxGLyhd8S8Qqk3BbA4uYdJNeLGxZwWGSc3beP_iH4qZDyWSb1LowQxe_YrE1mtmUy-K6rqskSNtKUC3SBCdPBpxCtZmR0x6qMVhT0zKu2drPxYlGqNTPDvlO8v9vcqBU1ThYNe0m-2obvWs-DQEVhHYXuKh6httjY-8VCTl0APhEl
https://portugalsmartcities.fil.pt/
https://www.unwto.org/6th-unwto-world-forum-on-gastronomy-tourism
https://startupole.eu/
https://whova.com/web/ifem_202005/
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     13. PREMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES

PRÉMIOS REGIOSTARS 2020

Encontra-se a decorrer, até ao dia 9 de maio, as candidaturas à edição de 2020 
do Prémio RegioStars.

A Comissão Europeia atribui anualmente estes prémios a projetos financiados 
pela União Europeia que demonstram excelência e novas abordagens no 
âmbito do desenvolvimento regional. Com o objetivo de inspirar outras regiões 
e gestores de projetos em toda a Europa, os projetos participantes estão em 
destaque nas atividades de comunicação a nível europeu.

Os Prémios RegioStars são atribuídos a projetos em cinco categorias temáticas (crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, desenvolvimento urbano e um tema do ano). Em 2020, os Prémios RegioStars centram-
se em cinco domínios fundamentais para o futuro da política regional da UE: (i) Transição industrial para uma 
Europa inteligente, (ii) Economia circular para uma Europa verde; (iii) Competências e educação para uma 
Europa digital; (iv) Envolvimento dos cidadãos para cidades europeias coesas; (v)Capacitação dos jovens para a 
cooperação além-fronteiras - 30 anos de Interreg (tema do ano).

Mais informação disponível em: https://regiostarsawards.eu/ e Guia dos candidatos

EEPA 2020 – PRÉMIOS EUROPEUS DE PROMOÇÃO EMPRESARIAL

Estão abertas até 4 de maio as candidaturas aos EEPA 2020 - Prémios Europeus de Promoção Empresarial, 
uma iniciativa do IAPMEI dinamizada em parceria com a Comissão Europeia. Estes pretendem reconhecer e 
dar visibilidade a projetos e boas práticas de sucesso que apoiem e estimulem a iniciativa empresarial, dando 
particular ênfase ao papel do setor público a nível local, regional e nacional, na criação de condições que 
estimulem projetos indutores de mais desenvolvimento empresarial e de mais empreendedorismo.

Nesta fase nacional do concurso, o júri atribui distinções em seis categorias, selecionando, entre todos os 
projetos candidatos, os dois melhores que irão representar Portugal na final europeia dos EEPA, no final do ano.

Qualquer organização, pública ou privada, que desenvolva algum projeto ou iniciativa que contribua para a 
promoção do espírito de empreendedorismo pode candidatar-se.
Aos EEPA 2020 podem candidatar-se projetos ou outras iniciativas em curso há pelo menos 15 meses. Projetos 
candidatos em edições anteriores também podem ser submetidos, desde que apresentem resultados mais 
robustos, sendo que um projeto vencedor não se pode candidatar na mesma categoria.

Sendo o novo European Green Deal (Pacto Ecológico Europeu) uma das principais prioridades da Comissão 
Europeia, a questão da sustentabilidade, nos diferentes setores, é uma matéria de extrema relevância, visando 
um futuro mais sustentável. Neste âmbito, nas diferentes categorias, os projetos/iniciativas submetidos a 
concurso devem demonstrar o respetivo impacto ambiental, convergindo para a Economia Circular, combate às 
alterações climáticas, eficiência energética, contratação pública, etc.

Através do e-mail premioseuropeus@iapmei.pt podem ser obtidos esclarecimento adicionais.
Mais informação disponível em: EEPA

https://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2020/regiostars_2020_guide_applicants_en.pdf
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Inovacao-e-Competitividade/Documentos-Inovacao/European-Green-Deal-pdf.aspx
mailto:premioseuropeus%40iapmei.pt?subject=
mailto:https://tinyurl.com/twhqcse?subject=
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
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PRÉMIO CAPITAL HUMANO – O SUCESSO DA QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE DE JOVENS E 
ADULTOS

O Prémio Capital Humano pretende divulgar pessoas e projetos que constituam 
casos de sucesso na aplicação do Fundo Social Europeu (FSE), no domínio da 
qualificação de jovens e adultos.

Este concurso visa distinguir aqueles que se notabilizaram no seu percurso 
formativo e de emprego e cujos projetos pedagógicos são inovadores e estão 
alinhados com os objetivos e metas que o Portugal 2020 estabeleceu para o domínio 
Temático do Capital Humano.

Os destinatários do presente concurso são entidades beneficiárias que tenham obtido apoio do FSE através 
do PO CH e/ou de outros Programas Operacionais do Portugal 2020 com intervenção no Domínio Temático do 
Capital Humano e jovens e adultos objeto de intervenção daquelas entidades.

A categoria ‘Formação de Jovens’ tem como destinatários as entidades e os jovens apoiados no âmbito de, pelo 
menos, uma das seguintes tipologias de operação apoiadas pelo FSE no âmbito dos Programas Operacionais do 
Portugal 2020 com intervenção no Domínio Temático do Capital Humano:

(i) Cursos de Educação e Formação de Jovens
(ii) Cursos Vocacionais
(iii) Cursos Profissionais
(iv) Outras tipologias de operação na área da formação de jovens e apoiadas pelo FSE, designadamente no 
âmbito dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), do Programa Nacional de Promoção do 
Sucesso Escolar (PNPSE) ou dos Programas Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICE), 
dinamizados pelas CIM ou Áreas Metropolitanas.

A Categoria ‘Formação de Adultos’ tem como destinatários as entidades e os adultos apoiados no âmbito 
de, pelo menos, uma das seguintes tipologias de operação apoiadas pelo FSE no âmbito dos Programas 
Operacionais do Portugal 2020 com intervenção no Domínio Temático do Capital Humano:

• Cursos de Aprendizagem
• Cursos de Educação e Formação de Adultos
• Centro Qualifica
• Cursos Técnico Superiores Profissionais (TeSP)
• Outras tipologias de operação na área da formação de adultos e apoiadas pelo FSE, designadamente no 
âmbito das Formações Modulares Certificadas e Cursos de Especialização Tecnológica (CET).

Na categoria ‘Formação de Jovens’ são atribuídos 2 (dois) prémios:
• Ao projeto educativo/formativo vencedor é financiada a aquisição de recursos didáticos com a atribuição 
de um prémio no montante até 20.000 € (vinte mil euros). Para além do prémio monetário à entidade 
vencedora é concedida uma majoração de 10 pontos percentuais em sede de análise de candidaturas 
no âmbito de futuros Avisos de Abertura de Concurso do PO CH, exclusivamente vocacionados para as 
tipologias de operação abrangidas nesta categoria, sob condição de aprovação desses Avisos pela Comissão 
Interministerial de Coordenação especializada do Domínio do Capital Humano (CICE), com a concessão desta 
majoração
• Ao jovem vencedor é atribuído um prémio para o financiamento de formação certificada e/ou com a 
aquisição de recursos didáticos, no montante até 5 000 € (cinco mil euros). 

Na categoria ‘Formação de Adultos’ são atribuídos 3 (três) prémios:
• Ao projeto educativo/formativo vencedor é financiada a aquisição de recursos didáticos com a atribuição 
de um prémio no montante até 20 000€ (Vinte mil euros). Para além do prémio monetário à entidade 
vencedora é concedida uma majoração de 10 pontos percentuais em sede de análise de candidaturas 
no âmbito de futuros Avisos de Abertura de Concurso PO CH, exclusivamente vocacionados para as 
tipologias de operação abrangidas nesta categoria, sob condição de aprovação desses Avisos pela Comissão 
Interministerial de Coordenação especializada do Domínio do Capital Humano (CICE), com a concessão desta 
majoração
• O Adulto vencedor que já se encontrava empregado aquando da sua formação recebe um prémio 
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no montante até 5.000€ (cinco mil euros) para financiamento de formação certificada e/ou aquisição de 
recursos didáticos.
• O Adulto vencedor que se encontrava na situação de Inativo/Desempregado no decorrer da sua 
formação recebe um prémio no montante até 5.000 € (cinco mil euros) para financiamento de formação 
certificada e/ou com a aquisição de recursos didáticos.

As candidaturas decorrem até 4 de maio, através do website do Programa Operacional Capital Humano (PO 
CH).
Mais informação disponível em: Prémio Capital Humano 2020

GULBENKIAN AWARD FOR ADULT LITERACY

O Gulbenkian Award for Adult Literacy foi criado através de uma parceria entre a 
Fundação Calouste Gulbenkian e o Solve.MIT, com o objetivo de premiar soluções que 
promovam não apenas os níveis de literacia em adultos como também o crescimento 
económico inclusivo através de literacia digital.

O Solve.MIT, iniciativa do Massachusetts Institute of Technology, tem vindo a promover 
soluções de base tecnológica que respondam às questões mais prementes à escala 
global. Este ano, o Solve.MIT, o prémio destina-se a investir nas equipas que tragam as melhores soluções para 
os quatro desafios definidos:

• Good Jobs & Inclusive Entrepreneurship
• Maternal & Newborn Health
• Learning for Girls & Women
• Sustainable Food Systems

Com o Gulbenkian Award for Adult Literacy, a Fundação Calouste Gulbenkian (no âmbito do Programa 
Gulbenkian Conhecimento e em particular no que se prende com as Oficinas do Conhecimento) vai apoiar 
projetos que respondam à questão “Como poderão populações marginalizadas aceder e criar bons trabalhos e 
oportunidades empreendedoras para si próprios?”, do desafio Good Jobs & Inclusive Entrepreneurship.
As candidaturas ao Gulbenkian Award for Adult Literacy poderão estar sediadas em qualquer parte do mundo, 
mas o projeto-piloto terá obrigatoriamente que incluir Portugal. 

As candidaturas devem ser entregues até 18 de junho.
Mais informação disponível em: Gulbenkian Award for Adult Literacy

ENCERRAMENTO LINK

3.ª 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

4.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO BUILDING EU-
ROPE ACROSS BORDERS 17 de abril de 2020 EGTC AWARDS 2020

5.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO VIVER EM IGUAL-
DADE 17 de abril de 2020 CIG

EF CHALLENGE 2020 14 de maio de 2020 EF CHALLENGE 2020

PRÉMIOS ECOTROPHELIA: 4ª EDIÇÃO 1 de junho de 2020 HTTPS://ECOTROPHELIAPORTUGAL.
COM/

SELO INCODE.2030 - SELO INCODE2030

RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS AINDA EM CURSO:

mailto:https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Paginas/PremioCapitalHumano2020_Candidaturas.aspx?subject=
https://tinyurl.com/wh45e4z
mailto:https://tinyurl.com/tzpxcfr?subject=
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
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://tinyurl.com/r4rlpoe
https://tinyurl.com/r2wna79
https://tinyurl.com/spfu48w
https://ecotropheliaportugal.com/
https://ecotropheliaportugal.com/
https://www.incode2030.gov.pt/selo-incode2030
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14. NOTÍCIAS

FUNDO AMBIENTAL: LINHA DE FINANCIAMENTO PARA ATRAIR INVESTIMENTO FLORESTAL

PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR

ESTRATÉGIA EUROPEIA PARA A IGUALDADE DE GÉNERO 2020-2025

ESTRATÉGIA EUROPEIA PARA A IGUALDADE DE GÉNERO 2020-2025

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática pretende atrair o investimento na floresta, conferir ao território 
maior resiliência e garantir uma gestão ativa e sustentável num compromisso que se quer de longo prazo, 
através da disponibilização de apoios no âmbito do PDR 2020 e do Fundo Ambiental. Complementarmente aos 
avisos do PDR 2020, no valor total de 100 milhões de euros, o Fundo Ambiental irá disponibilizar uma linha de 
financiamento, no valor total de 45 milhões de euros, que abrange as seguintes áreas: (i) Florestação de terras 
não agrícolas; (ii) Reflorestação de áreas ardidas entre 2003 e 2019; (iii) Melhoria do valor económico com apoios às 
áreas de eucaliptais reconvertidas através da reflorestação com espécies folhosas autóctones.

Mais informação disponível em: Fundo Ambiental

A Comissão Europeia (CE) adotou um novo Plano de Ação para a Economia Circular, um dos principais 
alicerces do Pacto Ecológico Europeu.O objetivo do plano de ação consiste em reduzir o impacto ecológico do 
consumo e duplicar a taxa de utilização de materiais circulares ao longo da próxima década na UE, estimulando 
simultaneamente o crescimento económico. Deste modo, o novo plano de ação anuncia uma série de iniciativas 
que abrangem todo o ciclo de vida dos produtos, da sua conceção e fabrico até ao seu consumo, reparação, 
reutilização e reciclagem, reintroduzindo recursos no ciclo económico. O plano introduz igualmente medidas 
legislativas e não legislativas, e incide nos domínios em que as ações tomadas a nível da UE possam criar valor 
acrescentado. 

Mais informação disponível em: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.html

A Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025 define a visão, objetivos estratégicos e ações 
para realizar progressos concretos em matéria de igualdade de género na Europa e para alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. Para colmatar as disparidades de género no mundo do trabalho e a nível 
dos salários, da assistência e das pensões e permitir que a Europa atinja todo o seu potencial nas empresas, na 
política e na sociedade, a Estratégia define um conjunto de ações-chave, incluindo: pôr fim à violência e aos 
estereótipos baseados no género; assegurar a igualdade de participação e de oportunidades no mercado de 
trabalho, incluindo a igualdade salarial; e alcançar um equilíbrio de género na tomada de decisões e na política.

Mais informação disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_358

A Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025 define a visão, objetivos estratégicos e ações 
para realizar progressos concretos em matéria de igualdade de género na Europa e para alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. Para colmatar as disparidades de género no mundo do trabalho e a nível 
dos salários, da assistência e das pensões e permitir que a Europa atinja todo o seu potencial nas empresas, na 
política e na sociedade, a Estratégia define um conjunto de ações-chave, incluindo: pôr fim à violência e aos 
estereótipos baseados no género; assegurar a igualdade de participação e de oportunidades no mercado de 
trabalho, incluindo a igualdade salarial; e alcançar um equilíbrio de género na tomada de decisões e na política.

Mais informação disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_358

https://www.fundoambiental.pt/listagem-noticias/fundo-ambiental-disponibiliza-45-milhoes-para-atrair-investimento-florestal.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_358
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_358
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PLATAFORMA COVID-19: COMO AGIR?

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) criou a plataforma COVID-19: Como Agir? com o objetivo de 
agregar informação, relativa à hotelaria, referente ao impacto da COVID-19 na indústria. Esta é uma plataforma 
aberta, com informação específica preparada para a comunidade hoteleira e disponível para qualquer pessoa 
interessada. Nesta Plataforma estão agregados Documentos e orientações gerais de interesse para a Hotelaria, 
onde pode encontrar ligações para os documentos oficiais divulgados pelo Governo e respetivas entidades 
competentes. Pode também consultar materiais de divulgação referentes à COVID-19, assim como artigos 
relacionados com o impacto na hotelaria a nível nacional e internacional. 
Estão disponíveis também documentos criados pela AHP (conteúdo original), atualizados regularmente, onde 
são apresentadas respostas a questões que vão chegando à AHP pelos associados.

https://www.hoteis-portugal.pt/
https://covid-19.hoteis-portugal.pt/
https://covid-19.hoteis-portugal.pt/documentos-oficiais/
https://covid-19.hoteis-portugal.pt/materiais-de-divulgacao/
https://covid-19.hoteis-portugal.pt/artigos/
https://covid-19.hoteis-portugal.pt/documentos-ahp/
https://greenkey.abae.pt/
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15. SUPLEMENTO  - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA COVID-19

A 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a situação de Emergência 
de Saúde Pública de Âmbito Internacional da COVID-19 e, em 11 de março de 2020, a situação de 
pandemia.
A nível nacional a declaração do estado de emergência fundamentada pela situação de 
calamidade pública foi decretada pelo Presidente da República, a 18 de março, seguindo-se 
a sua autorização pela Assembleia da República e a regulamentação, através do Decreto nº 
2-A/2020 de 20 de março que pode ser consultado aqui.
Na sequência desta declaração, tem vindo a ser publicada legislação relacionada a medidas 
extraordinárias adotadas em várias áreas temáticas e que sucintamente se apresentam (ordem 
cronológica de cada área temática: do diploma mais recente para o mais antigo)

MEDIDAS RELATIVAS À PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO DE INFEÇÃO 
EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19

DESPACHO N.º 4024-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 65/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-04-01
Determina que, até ao termo do período do estado de emergência, a taxa de gestão de resíduos, nos sistemas 
de gestão de resíduos urbanos, incide sobre a quantidade de resíduos destinados a operações de eliminação e 
valorização no período homólogo de 2019

DESPACHO N.º 3889/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 63/2020, SÉRIE II DE 2020-03-30
Suspensão temporária até à publicação de novo despacho que determine o seu reinício da Campanha da Raiva 
devido ao COVID-19

PORTARIA N.º 82/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 62-B/2020, SÉRIE I DE 2020-03-29
Estabelece os serviços essenciais para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou 
outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais

DESPACHO N.º 3659-E/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 59/2020, 2.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-24
Determina a suspensão do procedimento eleitoral das eleições para os delegados municipais do conselho geral e 
para a direção da Casa do Douro, enquanto vigorar o estado de emergência

DESPACHO N.º 3659-D/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 59/2020, 2.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-24
Determina que a Fundação Inatel disponibilize todas as unidades e equipamentos para o apoio que se revele 
necessário, de forma a conter os efeitos do Covid-19

LEI N.º 1-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 56/2020, 3º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-19
Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-
CoV-2 e da doença COVID-19 

DECRETO-LEI N.º 10-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-13
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 
19
No âmbito das medidas fiscais adotadas pelo governo, relativas à infeção epidemiológica por COVID-19, sugere-
se a consulta do Despacho n.º 104/2020 - XXII, assinado pelo Secretário de Estado dos assuntos fiscais, António 
Mendonça Mendes.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 10-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º 
SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-13
Aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19

https://dre.pt/application/conteudo/130399862
https://dre.pt/application/conteudo/130399862
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131016744/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130821558/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130821506
https://data.dre.pt/eli/port/82/2020/03/29/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130659009/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130659005
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130659008/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130659005
https://data.dre.pt/eli/lei/1-A/2020/03/19/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-a/2020/p/cons/20200324/pt/html
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-A/2020/03/13/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-A/2020/03/13/p/dre
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MEDIDAS DE APOIO À SUSTENTABILIDADE DA ECONOMIA E DAS EMPRESAS

MEDIDAS QUE COMPORTAM RESTRIÇÕES A ATIVIDADES ECONÓMICAS

DECRETO-LEI N.º 10-L/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-26
Altera as regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento, de forma a permitir a 
antecipação dos pedidos de pagamento

DECRETO-LEI N.º 10-J/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-26
Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de 
solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais 
do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19

DECRETO-LEI N.º 10-G/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-26
Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia 
COVID-19

DECRETO-LEI N.º 10-F/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-26
Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19

PORTARIA N.º 81/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, SÉRIE I DE 2020-03-26 
Estabelece um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (ver ponto 1 do boletim com mais informação)

DESPACHO NORMATIVO N.º 4/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 60/2020, SÉRIE II DE 2020-03-25
Determina a criação de uma linha de apoio financeiro, destinada a fazer face às necessidades de tesouraria das 
microempresas turísticas cuja atividade se encontra fortemente afetada pelos efeitos económicos resultantes do 
surto da doença COVID-19 (ver ponto 1 do boletim com mais informação)

DESPACHO N.º 3651/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 59/2020, SÉRIE II DE 2020-03-24
Adota medidas extraordinárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID 19, no âmbito do 
Programa Operacional Mar 2020 (ver ponto 1 do boletim com mais informação)

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 11-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2020, 1º 
SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-23 
Alarga o diferimento de prestações vincendas no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional ou no 
Portugal 2020 a todas as empresas, devido à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 (ver ponto 
1 do boletim com mais informação)

PORTARIA N.º 82-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 63/2020,SÉRIE I DE 2020-03-30
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 207-A/2017, de 11 de julho, a qual estabelece para o território do 
continente, as normas complementares de execução para o cumprimento da prestação vínica e as normas 
complementares do apoio a atribuir aos destiladores que transformem os subprodutos da vinificação.

PORTARIA N.º 80-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 60/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-25
Regula o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos

PORTARIA N.º 71/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-A/2020, SÉRIE I DE 2020-03-15
Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de restauração ou de 
bebidas

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-L/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-J/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-g/2020/p/cons/20200328/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-f/2020/p/cons/20200328/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/81/2020/03/26/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600838/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130600835
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130597945/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130597876
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/11-A/2020/03/23/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/11-A/2020/03/23/p/dre
https://dre.pt/application/conteudo/130893396
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107677706/details/normal?l=1
https://data.dre.pt/eli/port/80-a/2020/p/cons/20200325/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/71/2020/03/15/p/dre
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DESPACHO N.º 3301-D/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-15
Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para fazer face à prevenção e contenção da 
pandemia COVID-19

DESPACHO N.º 3301-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-15
Medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino da condução e da atividade de formação 
presencial de certificação de profissionais como forma de combate à situação epidemiológica do novo 
coronavírus - COVID-19

DESPACHO N.º 3299/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-A/2020, SÉRIE II DE 2020-03-14
Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 horas

DESPACHO N.º 3298-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-13
Declaração de situação de alerta em todo o território nacional

MEDIDAS DE APOIO E PROTEÇÃO A CIDADÃOS, TRABALHADORES E A EMPREGADORES

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 14/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 62-A/2020, SÉRIE I DE 2020-03-28
Retifica o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que 
estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia 
COVID-19.

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 13/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 62-A/2020, SÉRIE I DE 2020-03-28
Retifica o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, das Finanças, que estabelece um regime excecional e 
temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19.

DECRETO-LEI N.º 10-K/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-26
Estabelece um regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19

DECRETO-LEI N.º 10-I/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-26
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e 
artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados

DECRETO-LEI N.º 10-H/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 61/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-26
Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de pagamentos baseados em cartões, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19

DECRETO-LEI N.º 10-D/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-23
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da doença COVID-19 relacionadas com o 
setor das comunicações eletrónicas

DESPACHO N.º 3547-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 57-B/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-22
Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o funcionamento das cadeias de 
abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as condições de funcionamento em que 
estes devem operar

DESPACHO N.º 3547/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 57-B/2020, SÉRIE II DE 2020-03-22
Regulamenta a situação dos utentes dos parques de campismo e de caravanismo e das áreas de serviço de 
autocaravanas

DESPACHO N.º 3485-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 56/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-19
Determina a suspensão de ações de formação ou atividades previstas nos projetos enquadrados nas medidas 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130277342/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273597/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243065/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243048/details/maximized
https://dre.pt/application/conteudo/130835103
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/130835103
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-K/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-I/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-H/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-D/2020/03/23/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130546178/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130531873/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473084/details/maximized
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ativas de emprego e reabilitação profissional devido ao encerramento de instalações por perigo de contágio pelo 
COVID-19 

DESPACHO N.º 3103-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 48/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-09
Operacionaliza os procedimentos previstos no Despacho n.º 2875-A/2020, no âmbito do contágio pelo COVID-19

DESPACHO N.º 2875-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 44/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-03
Adota medidas para acautelar a proteção social dos beneficiários que se encontrem impedidos, 
temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por ordem da autoridade de saúde, devido a perigo 
de contágio pelo COVID-19

DESPACHO N.º 2836-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 43/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-02
Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com as orientações 
emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus 
(COVID-19)

MEDIDAS RELATIVAS À SAÚDE E PROTEÇÃO À FAMÍLIA

DESPACHO N.º 4024-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 65/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-04-01
Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, de resposta à epidemia SARS-CoV-2 no âmbito 
da atividade de transporte de doentes

DESPACHO N.º 3871/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 63/2020, SÉRIE II DE 2020-03-30
Determina que o Instituto da Segurança Social e as ARS ficam autorizados a celebrar os contratos-programa, para 
o ano de 2020, previstos no anexo ao presente despacho, e a assumir os compromissos respetivos, com vista a 
aumentar a capacidade de respostas da RNCCI

DESPACHO N.º 3427-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 55/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-18
Suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas presenciais no âmbito da COVID-19 

DESPACHO N.º 3301-E/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-15
Delega nos dirigentes máximos, órgãos de direção ou órgãos de administração, dos órgãos, organismos, serviços 
e demais entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério da Saúde, a competência para autorizar a 
contratação de trabalhadores para a constituição de vínculos de emprego a termo, pelo período de quatro meses, 
tendo em vista o reforço de recursos humanos necessário à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da 
pandemia COVID-19

DESPACHO N.º 3301-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-15
Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de estomatologia e de odontologia, 
com exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis

DESPACHO N.º 3301/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, SÉRIE II DE 2020-03-15
Regras em matéria de articulação entre a assistência à família e a disponibilidade para a prestação de cuidados, 
como forma de garantir a continuidade da resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS)

DESPACHO N.º 3300/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, SÉRIE II DE 2020-03-15
Medida de caráter excecional e temporário de restrição do gozo de férias durante o período de tempo necessário 
para garantir a prontidão do SNS no combate à propagação de doença do novo coronavírus

DESPACHO N.º 3219/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 50/2020, SÉRIE II DE 2020-03-11
Aquisição imediata, por todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, 
dos medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual, para reforço dos respetivos 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130070747/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129843866/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129793730/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131016743/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130821516/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-30&date=2020-03-01&dreId=130821506
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399847/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130277343/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273596/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273592/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273591/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130112149/details/maximized
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stocks em 20 %

DESPACHO N.º 3186-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 49/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-10
Cria, na dependência da diretora-geral da Saúde, enquanto autoridade de saúde nacional, a Linha de Apoio ao 
Médico (LAM), sediada na Direção-Geral da Saúde

MEDIDAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DESPACHO N.º 3686-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 60/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-25 
Determina que durante o estado de emergência permanecem em funcionamento, com atendimento presencial, 
mediante marcação, os serviços dos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes

DESPACHO N.º 3659-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 59/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-24
Determina os termos do funcionamento dos serviços presenciais da Segurança Social, da Autoridade para as 
Condições do Trabalho, da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, do Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional, I. P., da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e do Instituto Nacional para 
a Reabilitação, I. P

DESPACHO N.º 3614-G/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-23
Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos durante o estado de emergência

DESPACHO N.º 3614-F/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-23
Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
(DGAV), das Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) e do Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária, I. P. (INIAV), durante o estado de emergência

DESPACHO N.º 3614-E/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-23
Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral da Administração Escolar e do 
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., durante o estado de emergência

DESPACHO N.º 3614-D/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-23
Define orientações para os serviços públicos em cumprimento do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, em 
execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-
A/2020, de 18 de março

DESPACHO N.º 3614-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-23
Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, 
da Polícia Judiciária, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P., e do Instituto dos Registos 
e Notariado, I. P., durante o estado de emergência

DESPACHO N.º 3614-B/2020 -DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-23
Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Autoridade Tributária, incluindo os Serviços de 
Finanças e Alfândegas, e da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E

DESPACHO N.º 3614-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-23
Regula, nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o funcionamento das máquinas de vending, e o 
exercício das atividades de vendedores itinerantes e de aluguer de veículos de mercadorias e de passageiros 

DESPACHO N.º 3372-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 54/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-17
Adapta às especificidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros o regime de isolamento profilático dos 
funcionários ou trabalhadores em funções nos serviços periféricos externos, bem como aos estagiários do PEPAC-
MNE
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DESPACHO N.º 3301-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-15
Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao nível dos serviços de atendimento aos 
cidadãos e empresas, incluindo os serviços consulares fora do território nacional, no âmbito do combate ao surto 
do vírus COVID-19

MEDIDAS NO ÂMBITO DAS RESTRIÇÕES DE MOBILIDADE E TRANSPORTES

DESPACHO N.º 3863-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 62/2020, 3º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-27
Determina que a gestão dos atendimentos e agendamentos seja feita de forma a garantir inequivocamente os 
direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no 
âmbito do COVID 19

DESPACHO N.º 3659-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 59/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-24
Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália

DESPACHO N.º 3659-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 59/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-24
Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do SEF

DECRETO-LEI N.º 10-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-23
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da doença COVID-19 no âmbito das 
inspeções técnicas periódicas

DESPACHO N.º 3427-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 55/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 202003-18
Interdita o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países que não integram a 
União Europeia, com determinadas exceções

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 10-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º53/2020, 1º 
SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-16
Repõe, a título excecional e temporário, o controlo documental de pessoas nas fronteiras no âmbito da situação 
epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19

DESPACHO N.º 3298-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-13
Determina a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais

DESPACHO N.º 3186-D/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 49/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-10
Suspensão de voos de Itália

DESPACHO N.º 3186-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 49/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-10
Suspensão de voos das zonas de Itália mais afetadas - Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130277341/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835082/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600805/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600804/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-C/2020/03/23/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130376669/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-B/2020/03/16/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-B/2020/03/16/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243049/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130114105/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130114104/details/maximized


86Boletim # 24 | Abril 2020

carmo.giao@cm-coruche.pt
observatorio@cm-coruche.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE
Praça da Liberdade 50, 2100-121 Coruche 
Telefone: +351 243 610 200

OBSERVATÓRIO DO SOBREIRO E DA CORTIÇA
Zona Industrial do Monte da Barca, lote 41, 2100-151 
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Telefone: +351 243 611 210
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