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1. PDR2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

OPERAÇÃO 3.1.1. JOVENS AGRICULTORES (10.º ANÚNCIO)

As candidaturas apresentadas devem objetivar: (i) fomentar 
a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas; (ii) 
aumentar a atratividade do sector agrícola aos jovens, promovendo 
o investimento, o apoio à aquisição de conhecimentos e a 
participação no mercado.

O apoio a conceder reveste a tipologia de prémio à instalação, sob a forma de subvenção não reembolsável, 
no valor de 15.000€ por jovem agricultor, ao qual pode acrescer uma das seguintes majorações:

• 25% do montante do prémio, se o plano empresarial incluir, por jovem agricultor, investimentos na 
exploração cujo valor seja igual ou superior a 80.000€;

• 50% do montante do prémio, se o plano empresarial incluir, por jovem agricultor, investimentos na 
exploração cujo valor seja igual ou superior a 100.000€;

• 75% do montante do prémio, se o plano empresarial incluir, por jovem agricultor, investimentos na 
exploração cujo valor seja igual ou superior a 140.000€.

• Quando o beneficiário seja membro de agrupamento ou organização de produtores reconhecido no 
setor relacionado com a instalação, é atribuída uma majoração de 5.000€.

A dotação orçamental total é de 2.000.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

BENEFICIÁRIOS: 

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

BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas coletivas que revistam a forma de 
sociedade por quotas e com a atividade 
agrícola no objeto social, desde que os sócios 
gerentes sejam jovens agricultores e detenham 
a maioria do capital social e individualmente 
uma participação superior a 25 % no capital 
social.

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n.º 10/Ação 

3.1.1/2020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

8 DE SETEMBRO DE 2020

http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.1-Jovens-Agricultores/Operacao-3.1.1-Jovens-Agricultores
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OPERAÇÃO 3.2.1. INVESTIMENTO NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

As candidaturas apresentadas devem objetivar: (i) reforçar a 
viabilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a 
formação, a capacitação organizacional e o redimensionamento 
das empresas; (ii) preservar e melhorar o ambiente, assegurando a 
compatibilidade dos investimentos com as normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho; (iii) 
apoiar as explorações agrícolas com certificação e sob controlo em Modo de Produção Biológico (MPB), ou 
em período de conversão, no(s) setor(es) de investimento preconizados na candidatura.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo valor total seja 
superior a 25.000€.
Pelo menos 50% do investimento elegível proposto deverá ser em MPB ou pelo menos 50% da área afeta à 
candidatura deverá estar certificada e sob controlo em MPB, ou em período de conversão.

Não são admissíveis para investimentos associados à instalação de novas áreas de plantação de olival na 
área de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).
Não são admissíveis investimentos na plantação de culturas permanentes regadas em terrenos adjacentes 
a perímetros de rega de Aproveitamentos Hidroagrícolas, quando tenham origem de água a título precário, 
proveniente destes.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável para os investimentos elegíveis até 
700.000€ por beneficiário e de subvenção reembolsável no que exceder aquele montante, até ao valor 
máximo de 5.000.000€ de investimento elegível por beneficiário.

Os apoios podem assumir as seguintes modalidades: (i) Custos simplificados para a cultura da vinha, com 
base na tabela normalizada de custos unitários constante da OTE n.º 126/2020; (ii) Reembolso de despesas 
realizadas e pagas.

A dotação orçamental é de 3.000.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

BENEFICIÁRIOS: 

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

BENEFICIÁRIOS: 

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

DATA DE  
ENCERRAMENTO

4 DE SETEMBRO DE 2020 
(17H)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n.º 22/

Operação 3.2.1/2020

http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.2-Investimento-na-Exploracao-Agricola/Operacao-3.2.1-Investimento-na-Exploracao-Agricola
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BENEFICIÁRIOS: 

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

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

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

A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível, apurado 
em sede de análise, seja igual ou superior a 500€ e inferior ou igual a 50.000€. As ações elegíveis são as 
seguintes:

a) Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;
b) Ações de sensibilização e educação para consumidores ou outro público-alvo;
c) Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais;
d) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade junto de núcleos urbanos 

que permitam escoar e valorizar a produção local;
e) Deslocações dos produtores aos mercados locais, entregas em pontos específicos e aquisições de 

serviços associadas;
f) Adaptação e apetrechamento de infraestruturas existentes, para pontos específicos, no âmbito de 

cadeias curtas.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL ADL, podendo ainda 
abranger a demais área geográfica respeitante aos concelhos desse território, aos concelhos limítrofes, e 
aos concelhos que integram a mesma comunidade intermunicipal, exceto quando respeitem a pontos 
de venda coletivos que se traduzam em estruturas fixas, a saber: concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, 
Odemira, Santiago do Cacém e Sines.

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

MAIS INFORMAÇÕES
    Anúncio n.º 003/GAL 

ADL /10214/2020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

17 DE JULHO DE 2020 
(17H30M59S)

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2302202
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O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos 
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 50% sobre o investimento material 
elegível e de 80% sobre o investimento imaterial elegível.

O montante máximo de apoio relativo a deslocações, por titular de uma exploração agrícola, no âmbito da 
operação, não pode exceder os 7.488€, durante a vigência do projeto, correspondente a um apoio de 48€ 
por deslocação, considerando-se um dia de entregas equivalente a uma deslocação. 

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua 
redação atual. É elegível uma despesa, na forma de custo simplificado, tendo em vista suportar os custos 
de deslocações aos mercados locais, ou a pontos de entrega, nomeadamente os custos de transporte, 
portagens e alimentação, no valor de 60€ por deslocação, conforme os limites definidos nos n.os 4 e 5 do 
artigo 34.º da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação atual. 

A dotação orçamental total é de 75.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
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BENEFICIÁRIOS: 

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

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

As candidaturas devem prosseguir os seguintes objetivos: (i) promover o contacto direto entre o produtor 
e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos e 
especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta alimentar através do 
acesso a produtos da época, frescos de qualidade, bem como fomentando a confiança entre produtor 
e consumidor; (ii) incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, 
contribuindo para a diminuição da emissão de gases de efeito de estufa através da redução de custos de 
armazenamento, refrigeração e transporte dos produtos até aos centros de distribuição.
Podem beneficiar do apoio as parcerias constituídas por pessoas singulares ou coletivas que sejam titulares 
de uma exploração agrícola e que tenham um volume de negócios ou de pagamentos diretos, cuja soma 
seja igual ou inferior a 100.000€, no ano anterior ao da apresentação de candidaturas.

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

As ações elegíveis são as seguintes:
a) Criação, ou modernização de infraestruturas existentes nos mercados locais;
b) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade que permitam escoar e 

valorizar a produção local;
c) Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;
d) Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL ADL, a saber: Alcácer do 
Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines.

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

O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos 
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 50% sobre o investimento material elegíve

MAIS INFORMAÇÕES
   Anúncio n.º 004/GAL 

ADL /10214/2020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

17 DE JULHO DE 2020 
(17H30M59S)

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2302177
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apurado em sede de análise, dos investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 50% 
sobre o investimento material elegível e de 80% sobre o investimento imaterial elegível.

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

A dotação orçamental total é de 200.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
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BENEFICIÁRIOS: 

A título individual ou em parceria, os 
agrupamentos de operadores que participem 
num dos seguintes regimes de qualidade em 
relação a um determinado produto agrícola ou 
género alimentício: a) Regulamento (UE) n.º 
1151/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de novembro, relativo aos regimes de 
qualidade dos produtos agrícolas e géneros 
alimentícios, incluindo, designadamente, as 
denominações de origem protegidas (DOP), as 
indicações geográficas protegidas (IGP) e as 
especialidades tradicionais garantidas (ETG); b) 
Regulamento (CE) n.º 834/2007, do Conselho, de 
28 de julho, e Regulamento (CE) n.º 889/2008, da 
Comissão, de 5 de setembro, alterado, relativos 
à produção biológica e à rotulagem de produtos 
biológicos; c) Decreto-Lei n.º 256/2009, de 24 de 
setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 37/2013, 
de 13 de março, no que respeita à produção 
integrada; d) Regulamento (CE) n.º 110/2008, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro, relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e proteção das 
indicações geográficas das bebidas espirituosas, 
apenas no que respeita às bebidas espirituosas 
não vínicas; e) Outros regimes de qualidade 
reconhecidos a nível nacional que cumpram 
os requisitos estabelecidos nas alíneas b) ou 
c) do n.º 1 do artigo 16.º do Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro.

OPERAÇÃO 10.2.1.5. PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS (GAL ADL)

MAIS INFORMAÇÕES
    Anúncio n.º 003/GAL 

ADL /10215/2020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

17 DE JULHO DE 2020 
(17H30M59S)

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2302148
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As candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objetivos: (i) apoiar o desenvolvimento 
de estratégias comerciais e de promoção que permitam incentivar o consumo de produtos abrangidos 
por regimes de qualidade; (ii) promover a diferenciação e o posicionamento no mercado pela qualidade, 
utilizando o potencial de mercado associado.

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

As ações elegíveis são as seguintes:
• Estudos ou pesquisas de mercado, com vista à definição de posicionamento do produto num dado 

mercado;
• Elaboração e implementação

de planos de comercialização ou marketing-mix, incluindo ações de promoção fundamentadas nestes 
planos;

• Estudos de controlo e avaliação da implementação do plano de ação;
• Estudos de caracterização da especificidade e qualidade do produto e elaboração de estratégias de 

adequação ao mercado.

Podem ser apresentadas candidaturas cujo território abrangido pelas denominações de origem protegidas 
(DOP), indicações geográficas protegidas (IGP), especialidades tradicionais garantidas (ETG) e indicações 
geográficas das bebidas espirituosas, bem como modo de produção biológica ou proteção integrada 
tenha expressão na área geográfica correspondente ao território de intervenção do GAL ADL, a saber: 
Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines.

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

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 70%.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo X 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://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
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BENEFICIÁRIOS: 

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

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

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

A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível, apurado 
em sede de análise, seja igual ou superior a 500€ e inferior ou igual a 50.000€. As ações elegíveis são as 
seguintes:

a) Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;
b) Ações de sensibilização e educação para consumidores ou outro público-alvo;
c)Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais;
d)  Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade junto de núcleos 

urbanos que permitam escoar e valorizar a produção local;
e) Deslocações dos produtores aos mercados locais, entregas em pontos específicos e aquisições de 

serviços associadas;
f) Adaptação e apetrechamento de infraestruturas existentes, para pontos específicos, no âmbito de 

cadeias curtas.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Charneca Ribatejana, 
podendo ainda abranger a demais área geográfica respeitante aos concelhos desse território, aos concelhos 
limítrofes, e aos concelhos que integram a mesma comunidade intermunicipal, exceto quando respeitem 
a pontos de venda coletivos que se traduzam em estruturas fixas, a saber: Almeirim, Alpiarça, Benavente, 
Chamusca, Coruche, Golegã e Salvaterra de Magos.

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

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n.º 003/

CHARNECA 
RIBATEJANA/10214/2020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE JULHO DE 2020 
(16H59M59S)

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2310082
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O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos 
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 50% sobre o investimento material 
elegível e de 80% sobre o investimento imaterial elegível.

O montante máximo de apoio relativo a deslocações, por titular de uma exploração agrícola, no âmbito da 
operação, não pode exceder os 7.488€, durante a vigência do projeto, correspondente a um apoio de 48€ 
por deslocação, considerando-se um dia de entregas equivalente a uma deslocação. 

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua 
redação atual. É elegível uma despesa, na forma de custo simplificado, tendo em vista suportar os custos 
de deslocações aos mercados locais, ou a pontos de entrega, nomeadamente os custos de transporte, 
portagens e alimentação, no valor de 60€ por deslocação, conforme os limites definidos nos n.os 4 e 5 do 
artigo 34.º da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação atual. 

A dotação orçamental total é de 20.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
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OPERAÇÃO 10.2.1.1. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (GAL 
PRÓ-RURAL)

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

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

Não são admissíveis investimentos na instalação de culturas permanentes regadas em terrenos adjacentes 
a perímetros de rega de Aproveitamentos Hidroagrícolas, quando tenham origem de água a título precário, 
provenientes destes.

Não são admissíveis candidaturas para investimentos associados à instalação de novas áreas de plantação 
de olival na área de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL PRÓ-RURAL, a saber: 
freguesia de Ervidel no concelho de Aljustrel; concelho de Beja; freguesias de Entradas, Santa Bárbara de 
Padrões e S. Marcos da Ataboeira no concelho de Castro Verde; freguesias de Alcaria Ruiva e S. João dos 
Caldeireiros no concelho de Mértola e freguesias de Pedrógão do Alentejo, Selmes e Vidigueira no concelho 
de Vidigueira.

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

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

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo I da Portaria 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.

BENEFICIÁRIOS: 

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

BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas que exerçam 
atividade agrícola.

MAIS INFORMAÇÕES
   Anúncio n.º 006/GAL 
PRÓ-RURAL/10211/2020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE AGOSTO DE 2020 
(17H00M59S)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2314731
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OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (GAL PRÓ-RURAL)

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

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

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL PRÓ-RURAL, a saber: 
freguesia de Ervidel no concelho de Aljustrel; concelho de Beja; freguesias de Entradas, Santa Bárbara de 
Padrões e S. Marcos da Ataboeira no concelho de Castro Verde; freguesias de Alcaria Ruiva e S. João dos 
Caldeireiros no concelho de Mértola e freguesias de Pedrógão do Alentejo, Selmes e Vidigueira no concelho 
de Vidigueira.

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%.

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 250.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

BENEFICIÁRIOS: 

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

BENEFICIÁRIOS: 

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

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n.º 004/GAL 

PRÓ-RURAL/10212/2020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE AGOSTO DE 2020 
(17H00M59S)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2314753
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OPERAÇÃO 10.2.1.3. DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 
(GAL PRÓ-RURAL)

As candidaturas apresentadas ao presente aviso devem prosseguir os seguintes objetivos (i) estimular o 
desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades que não sejam de produção, transformação ou 
comercialização de produtos agrícolas previstos no anexo I do TFUE, criando novas fontes de rendimento 
e de emprego; (ii) contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado 
familiar, a fixação da população, a ocupação do território e o reforço da economia rural.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em atividades económicas não agrícolas nas 
explorações agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 10.000€ 
e inferior ou igual a 200.000€. 

As atividades económicas elegíveis são as seguintes:
• Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural 

nos grupos de agroturismo ou casas de campo, alojamento local, parques de campismo e caravanismo 
e de turismo da natureza nas tipologias referidas – CAE 55202, 55204, 553, 559 apenas no respeitante a 
alojamento em meios móveis, 55201;

• Serviços de recreação e lazer – CAE 93293, 91042, 93294;
• Outras CAE elegíveis, definidas pelo GAL PRÓ-RURAL, em sede de Avisos de abertura dos concursos, 

com exceção da CAE 03, nomeadamente: CAE 10711; 10712; 11011; 11012; 11013; 11050; 13202; 16292; 16295; 20420; 
23411; 35113; 47210; 47220; 47761; 47762; 56101; 56104; 56210; 77210; 77310; 93192; 96092;

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

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL PRÓ-RURAL, a saber: 
freguesia de Ervidel no concelho de Aljustrel; concelho de Beja; freguesias de Entradas, Santa Bárbara de 
Padrões e S. Marcos da Ataboeira no concelho de Castro Verde; freguesias de Alcaria Ruiva e S. João dos 
Caldeireiros no concelho de Mértola e freguesias de Pedrógão do Alentejo, Selmes e Vidigueira no concelho 
de Vidigueira.

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

O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos 
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 40% sem criação líquida de postos de 
trabalho e 50% com criação líquida de postos de trabalho.

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

BENEFICIÁRIOS: 

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

BENEFICIÁRIOS: 

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

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n.º 004/GAL 

PRÓ-RURAL/10213/2020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE AGOSTO DE 2020 
(17H00M59S)

http://www.proder.pt/ResourcesUser/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Comunit%C3%A1ria/Anexo_I_Trat_Amesterdao.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2314776
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A dotação orçamental total é de 172.601,26€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
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2. FUNDO AMBIENTAL

MELHORIA DO CONHECIMENTO E DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
NATURAL

O presente Aviso tem como objetivo geral a “melhoria do conhecimento e do estado de conservação do 
património natural” em território nacional e apresenta como objetivos específicos: 

• A realização de projetos de conservação e gestão do património natural em áreas da Rede Nacional 
de Áreas Protegidas e/ou da Rede Natura 2000, orientados para os objetivos que estiveram na base de 
classificação dessas áreas e para os fatores de pressão e ameaça suscetíveis de comprometer a prossecução 
desses objetivos; 

• A realização de projetos em áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas e/ou da Rede Natura 
2000, cujo foco incida na gestão ativa de valores naturais e na colmatação de lacunas de conhecimento, 
designadamente de espécies e habitats protegidos, tendo em vista a melhoria do seu estado de 
conservação e tendências populacionais, e designadamente através da redução dos fatores de pressão e 
de ameaça exercidos e da recuperação estrutural e funcional de habitats e de espécies e da valorização do 
território em que se inserem esses valores naturais;

• A promoção de iniciativas de conservação da natureza e da biodiversidade em contexto urbano.

As candidaturas elegíveis deverão assegurar a execução financeira até 30 de novembro de 2020, podendo a 
execução material ser concluída até 31 de dezembro de 2020.

O apoio a conceder reveste a modalidade de reembolso dos custos elegíveis efetivamente incorridos e 
pagos.

A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de 750.000€ sendo a taxa máxima de cofinanciamento até 
95%, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com financiamento limitado a 80.000€ por projeto.

Apenas pode ser submetida uma candidatura por beneficiário.

BENEFICIÁRIOS: 

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

BENEFICIÁRIOS: 

Associações de Municípios e Comunidades 
Intermunicipais; Instituições de Ensino 
Superior; ONGA reconhecidas/registadas 
no Registo Nacional das Organizações Não 
Governamentais de Ambiente (RNOE).

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso Património  

Natural

DATA DE  
ENCERRAMENTO

27 DE JULHO DE 2020  
(23:59)

https://www.fundoambiental.pt/avisos-20201/conservacao-da-natureza-e-biodiversidade/melhoria-do-conhecimento-e-do-estado-de-conservacao-do-patrimonio-natural.aspx
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A Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, aprovou o 
Programa de Estabilização Económica e Social, o qual prevê, no 
âmbito do terceiro eixo centrado no apoio às empresas, a medida 
4.1.4 – Sale and Lease Back.

Neste contexto, a TF Turismo Fundos-SGOIC, S.A. (Turismo Fundos) lança a OpenCall202020, colocando 
à disposição das empresas, principalmente das PME, a liquidez disponível nos fundos de investimentos 
imobiliários que gere, permitindo o acesso a um instrumento financeiro que se carateriza pela venda e 
subsequente arrendamento de longo prazo de um imóvel, com salvaguarda do direito de recompra do 
mesmo.

A OpenCall202020 tem como principal objetivo disponibilizar a liquidez que permita, em particular, o 
investimento na adaptação, requalificação, sustentabilidade e modernização dos imóveis afetos à atividade 
turística ou industrial, ou a afetar à atividade turística, incluindo ao nível da eficiência energética e da 
economia circular, criando as condições para um crescimento mais sustentado e gerador de valor por parte 
das empresas.

As operações a realizar traduzem-se na aquisição de imóveis, para subsequente arrendamento, até um 
montante máximo de 5.000.000€, através dos fundos de investimento imobiliário geridos pela Turismo 
Fundos. O preço de aquisição corresponderá, no máximo, a 90% da média simples do valor das avaliações 
do imóvel.

O prazo máximo de arrendamento é de 15 anos. Será facultada, à empresa inquilina, a opção de compra 
do imóvel, que poderá ser exercida a partir do terceiro ano de vigência do arrendamento e até ao termo do 
prazo do contrato de arrendamento. Em função do enquadramento da operação nos fundos imobiliários 
geridos pela Turismo Fundos, a opção de compra do imóvel poderá ser acompanhada ainda da obrigação 
de compra, no final do prazo do arrendamento.

A dotação orçamental total é de 60.000.000€, com a seguinte distribuição:
• Atividade turística: 40.000.000€ distribuídos equitativamente por territórios de baixa densidade e por 

territórios fora dos territórios de baixa densidade;
• Atividade industrial: 20.000.000€.

A proposta deverá ser realizada através da submissão de formulário eletrónico, disponível em: https://
candidaturas.turismofundos.pt/

BENEFICIÁRIOS: 

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

BENEFICIÁRIOS: 

Empresas que sejam proprietárias de imóveis 
afetos à atividade turística ou industrial; 
empresas que, sendo ou não proprietárias do 
imóvel objeto da operação, nele desenvolvam 
ou pretendam vir a desenvolver atividade 
turística.

MAIS INFORMAÇÕES
Call 202020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

SEM DATA DEFINIDA. 
“MANTER-SE-Á EM VIGOR 

ATÉ QUE A TURISMO 
FUNDOS CONSIDERE QUE 

OS OBJETIVOS DESTA 
INICIATIVA SE ENCONTREM 

CUMPRIDOS.”

3. TURISMO DE PORTUGAL

TURISMO FUNDOS: CALL202020

https://dre.pt/application/conteudo/135391594
https://candidaturas.turismofundos.pt/
https://candidaturas.turismofundos.pt/
https://www.turismofundos.pt/2020/06/04/call-202020/
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4. PROGRAMAS EUROPEUS

INTERREG SUDOE 4.ª CONVOCATÓRIA, 2.ª FASE

BENEFICIÁRIOS: 

Organismos públicos, organismos de direito 
público*, entidades privadas sem fins lucrativos, 
entidades privadas com fins lucrativos e/ou 
empresas**
* Nota: são considerados organismos de direito 
público as entidades que apresentem as seguintes 
caraterísticas: (i) Foram criados para o fim 
específico de satisfazer necessidades de interesse 
geral, sem caráter industrial ou comercial; (ii) Têm 
personalidade jurídica; (iii) São maioritariamente 
financiados pelo Estado, por autoridades regionais 
e locais ou por outros organismos de direito 
público, ou a sua gestão está sujeita a controlo por 
parte dessas autoridades ou desses organismos, 
ou mais de metade dos membros nos seus órgãos 
de administração, direção ou fiscalização são 
designados pelas autoridades regionais ou locais 
ou por outros organismos de direito público.
**As empresas não podem ser os beneficiários 
principais. A empresa beneficiária potencial 
deve obedecer a determinados critérios, 
nomeadamente: 1) Ser considerada como PME a 
nível quantitativo, segundo o Regulamento (UE) nº 
651/2014, artigo nº 2 do anexo I.
Apenas será aceite a participação numa 
candidatura de projeto por entidade, seja como 
Beneficiário Principal ou como Beneficiário.

MAIS INFORMAÇÕES
     4ª Convocatória 

Interreg Sudoe | Guia 
SUDOE | 2.ª fase

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE JULHO DE 2020 (12H) 
(UTC+2)

O Programa de Cooperação Territorial Sudoeste Europeu (Programa Interreg Sudoe) é um Programa de 
cooperação transnacional entre os cinco Estados desta zona geográfica (Espanha, França, Portugal, Reino 
Unido e Principado de Andorra), que tem como principal objetivo apoiar o desenvolvimento regional 
no sudoeste europeu, contribuindo para a estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

Já está a decorrer o prazo de candidaturas para a segunda fase, na qual estão abertos os seguintes eixos

https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DF636FB6-A929-5B76-9D57-1A5C501A75AF.pdf
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prioritários do Programa:

Eixo 1: Promover as capacidades de inovação para um crescimento inteligente e 
sustentável

• Características a respeitar pelas candidaturas de projetos apresentadas nos objetivos específicos 1b1: 
Reforçar o funcionamento sinérgico e em rede da I+I a nível transnacional nos setores específicos do 
SUDOE a partir da especialização inteligente:

Os projetos deverão enquadrar-se numa das seguintes tipologias:
o Coordenação entre as estratégias regionais de especialização inteligente: ações que promovam 

a implementação de redes (networking), a avaliação comparativa (benchmarking), assim como o 
intercâmbio de boas práticas entre os grupos de trabalho e apoio no desenvolvimento de estratégias de 
especialização inteligente em cada região (nível NUT2) do Espaço SUDOE. Inclui também a elaboração de 
planos de ação conjuntos para fazer face aos desafios transnacionais comuns às regiões envolvidas.

o Desenvolvimento de modelos de transferência de tecnologia, gestão da inovação e de 
inovação aberta: ações de conceção estratégica e operacional, a criação, consolidação, expansão e/
ou internacionalização de estruturas como parcerias de transferência de tecnologia, aceleradores de 
transferência de tecnologia, aceleradoras ou incubadoras de empresas e Living Labs, entre outros. 
Também são contemplados nesta tipologia projetos de coordenação, agrupamento e fortalecimento de 
empresas derivadas (spin offs) e de empresas emergentes (start-ups), bem como a experimentação e o 
intercâmbio de boas práticas no uso de modelos de colaboração aberta distribuída (crowdsourcing) em 
processos de inovação.

• Características a respeitar pelas candidaturas de projetos apresentadas no objetivo específico 1b2: 
Desenvolver a divulgação da investigação aplicada relacionada com as tecnologias facilitadoras 
essenciais

Os projetos deverão enquadrar-se numa das seguintes tipologias:
o Aplicação da inovação para melhorar a proteção ambiental: atividades de pesquisa aplicada, 

desenvolvimento de ações-piloto e teste de novos produtos, serviços ambientais (gestão e proteção de 
riscos e da biodiversidade) e soluções, com o objetivo de reforçar a proteção ambiental. As iniciativas 
abrangidas nesta tipologia incluem áreas como os recursos hídricos (tecnologias para a gestão eficiente, 
desenvolvimento do potencial de poupança, sistemas inteligentes de distribuição, monitorização da 
qualidade, sistemas de irrigação ou abastecimento, etc.), resíduos sólidos urbanos (tecnologias de controlo 
de poluição, aproveitamento para fins energéticos, etc.), solos (monitorização e controlo de nutrientes, 
previsão de riscos, etc.) e eco-inovação.

o Consolidação da cadeia de valor no setor das tecnologias facilitadoras essenciais: deverá 
reforçar a cadeia de valor nas diferentes áreas de produção, aplicando as TFE (Nanotecnologia, Micro-
nanoeletrónica, Materiais avançados, Fotónica, Biotecnologia industrial, Sistemas avançados de 
produção). Incidirá em toda a cadeia, desde a investigação e desenvolvimento de produtos ou processos, 
demonstração e produção competitiva. O apoio à internacionalização de atividades, rondas bilaterais 
(matchmaking) entre atores locais em I&D+i, identificação de sinergias e/ou complementaridades entre 
eles e exploração dos efeitos indiretos (spill over) figuram entre os tipos de iniciativas que podem ser 
apoiadas.

Eixo 5. Proteger o meio ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 

• Caraterísticas a respeitar pelas candidaturas de projetos apresentadas nos objetivos específicos 6c1: 
Melhoria dos métodos de gestão do património natural e cultural comum através do desenvolvimento 
de redes e da experimentação conjunta:

Dentro deste objetivo específico, apenas se considerarão projetos que cumpram com as seguintes
características: 
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o Ações de criação e promoção do património natural e cultural reconhecido internacionalmente: 
ações-piloto que visem a valorização e preservação do património, dos monumentos históricos 
(particularmente
os da UNESCO), das paisagens (incluindo as agrícolas), os locais naturais reconhecidos (grandes áreas, 
parques nacionais, reservas naturais, etc.) ou zonas de grande riqueza faunística ou floral, com o objetivo 
de valorizar economicamente os destinos turísticos e fortalecer a visibilidade e a identidade do Espaço 
SUDOE.

• Características a respeitar pelas candidaturas de projetos apresentadas no objetivo específico 6d1: 
Reforçar a cooperação dos gestores de espaços naturais do SUDOE através do desenvolvimento e 
implementação de métodos conjuntos:

Dentro deste objetivo específico, apenas se considerarão projetos que cumpram com as seguintes 
características:

o Criação de ferramentas de trabalho conjunto /partilhado: criação de ferramentas mutualizáveis 
de observação e de monitorização de áreas naturais e das espécies, bem como o desenvolvimento de 
ações que visam limitar o impacto ambiental para reduzir a pegada ecológica. A cooperação transnacional 
deverá permitir partilhar recursos, competências, modelos, produtos e soluções operacionais, a fim de 
melhorar de maneira significativa os métodos e as estratégias de gestão das zonas naturais, de restauração 
dos ecossistemas e de tratamento das águas e dos solos contaminados.

Calendário de execução do projeto

A data de fim de execução dos projetos não poderá ser posterior a 30 de abril de 2023. De acordo com 
as previsões realizadas pelas Autoridades do Programa, a data de início dos projetos poderá ser dia 1 de 
novembro de 2020. 

Orçamento do projeto

Não está estabelecido um montante mínimo ou máximo da despesa total elegível do projeto. Corresponde 
à parceria apresentar um orçamento equilibrado e realista que seja coerente com as atividades e outputs 
previstos. Contudo, o montante mínimo a respeitar pelos beneficiários é de 100.000€ de despesa total 
elegível para todas as entidades, salvo as empresas (categoria de beneficiário IV) para as quais o montante 
mínimo a respeitar é de 5.000€.

O plano financeiro do projeto deverá igualmente respeitar diversos limites máximos especificados (Ficha 
n.º 3.3 do Guia):

Limites do plano financeiro Limite Limite obrigatório Limite obrigatório

Plano financeiro por beneficiário Mínimo 100.000€ 2ª fase

Plano financeiro das empresas 
(categoria IV) Mínimo 5.000€ 2ª fase

Custo de pessoal Mínimo 50% do plano financeiro 
do beneficiário 2ª fase

Montantes grupos de tarefas 
transversais Máximo 25% do plano financeiro 

do projeto 2ª fase

Montante grupo de tarefas 
preparação Máximos 25.000€ por projeto 2ª fase
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Parceria do projeto

A candidatura deve sustentar-se numa parceria que deve incluir beneficiários de pelo menos três 
Estados Membros da União Europeia que participam no SUDOE. No entanto, a parceria deve ser a mais 
representativa e competente possível nos setores abrangidos e no território do Programa, de acordo com 
as características fixadas para cada objetivo específico/tipo de projeto.
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EUROPA PARA OS CIDADÃOS: 2.ª FASE DOS PROJETOS DA VERTENTE 2 
“COMPROMISSO DEMOCRÁTICO E PARTICIPAÇÃO CÍVICA”

BENEFICIÁRIOS: 

Entidades públicas e organizações sem fins 
lucrativos com personalidade jurídica. As 
pessoas singulares não são elegíveis ao abrigo 
deste programa.

Os candidatos devem estar estabelecidos: 
• nos Estados-Membros da União Europeia: 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 
Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, 
Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, 
Portugal, República Checa, Roménia, Reino 
Unido e Suécia. 

• na Albânia, Bósnia-Herzegovina, antiga 
República Jugoslava da Macedónia, Montenegro, 
Sérvia e Kosovo.

Nota: Pelo menos um Estado-Membro da UE 
deve estar envolvido nos projetos no domínio da 
Memória e da Geminação de cidades e pelo menos 
dois Estados-Membros devem estar envolvidos nos 
projetos no domínio das Redes de cidades e da 
Sociedade civil.

MAIS INFORMAÇÕES
EACEA/52/2019

DATA DE  
ENCERRAMENTO

1 DE SETEMBRO DE 2020

Encontra-se a decorrer a 2ª fase de candidaturas de projetos no âmbito da Vertente 2: “Compromisso 
democrático e participação cívica” do Programa “Europa para os cidadãos” (Regulamento n.º 390/2014, 
de 14 de abril, estabelece o programa “Europa para os Cidadãos” para o período 2014-20120 e Programa de 
trabalho anual para 2020).

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

A Vertente 2: Compromisso democrático e participação cívica objetiva encorajar a participação 
democrática e cívica dos cidadãos a nível da União, e integra três componentes:

    Guia do Programa 
Europa para Cidadãos 

2020

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/celex_c2019_420_09_pt_txt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0390&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0390&from=EN
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf
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Geminação de cidades (Town Twinning)

Prevê mobilizar os cidadãos a nível local e a nível da União para o debate sobre questões concretas da 
agenda política europeia. A geminação deve ser entendida em lato sensu, cobrindo os municípios que 
assinaram ou se comprometeram a assinar acordos de geminação, bem como os municípios com outras 
formas de parcerias que promovam a sua cooperação e laços culturais. Os projetos no domínio geminação 
de cidades devem organizar atividades no âmbito do projeto num prazo de 21 dias (duração máxima do 
projeto).

Quem se pode candidatar? Câmaras municipais, comités geminados ou outras organizações não 
lucrativas que representem autoridades locais. Um projeto tem de envolver entidades de, pelo menos, 2 
países elegíveis, sendo um deles um membro da UE. 

Período de elegibilidade dos projetos: 1 de fevereiro de 2021 e 31 de outubro de 2021

Redes de cidades (Networks of Towns)

Apoio a redes de cidades para debate de temas de interesse em projetos de longo prazo, numa cooperação 
ainda mais sustentável. 

Quem se pode candidatar? Câmaras municipais, comités geminados ou redes, outras organizações não 
lucrativas que representem autoridades locais, associações de autoridades locais e outras autoridades 
locais/regionais. Um projeto tem de envolver entidades de, pelo menos, 4 países elegíveis, sendo dois deles 
membros da UE.

Período de elegibilidade dos projetos: 1 de março de 2021 e 31 de agosto de 2021

Projetos no domínio da sociedade civil (Civil Society Projects)

Apoio a projetos que juntem cidadãos em atividades diretamente ligadas a políticas europeias, por 
exemplo, promoção de compromissos cívicos, voluntariado.

Quem se pode candidatar? Organizações não lucrativas, incluindo organizações da sociedade civil, 
instituições de investigação, culturais ou educacionais, assim como entidades públicas locais e regionais. 
Um projeto tem de envolver entidades de, pelo menos, 3 países elegíveis, sendo dois deles membros da UE.

Período de elegibilidade dos projetos: 1 de março de 2021 e 31 de agosto de 2021
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O Europa Criativa 2014-2020 - Programa da União Europeia de 
apoio aos setores cultural e criativo, lança o segundo convite à 
apresentação de propostas relativos à Ação Preparatória – ‘Cinemas as Innovation Hubs for Local 
Communities’.

A ação preparatória testará novas experiências de cinema, tendo em consideração as necessidades do 
público local e irá concentrar-se em: (i) repensar a experiência cinematográfica após a crise pandémica, 
com vista à criação de espaços culturais inovadores, em particular com a cooperação entre cinemas e 
plataformas VOD (Video on demand); (ii) Desenvolvimento do público e construção de comunidades por 
meio de experiências interativas (oferecendo uma ampla gama de atividades culturais e educacionais).

São elegíveis, entre outros, os seguintes tipos de atividades:
• Projetos de cooperação transfronteiriça entre operadores/distribuidores de cinema, bem como entre 

cinemas, plataformas VOD ou outras organizações culturais
• Programação cinematográfica diversificada e com curadoria de, pelo menos, 60% do conteúdo 

europeu (principalmente de países da UE) de diferentes géneros e formatos, incorporando a diversidade 
cultural europeia; a programação deve apresentar um forte valor cultural e pode incluir, entre outros: filmes, 
séries de TV, animação, documentários, filmes históricos, formatos curtos ou conteúdo inovador, como RV - 
realidade virtual)

• Atividades educativas (incluindo debates ou workshops criativos também em formato on-line) sobre 
temas como cinema, novas tecnologias audiovisuais (RV, cross media etc.) e outras atividades culturais ou 
artes cénicas

• Ações inovadoras que tenham em consideração os efeitos da crise pandémica e revitalização da 
experiência cinematográfica na dimensão real e virtual (ou seja, colaboração com plataformas VOD)

• Atividades de promoção e comunicação relacionadas com o projeto
• Ações destinadas à criação e reforço de redes, intercâmbio, boas práticas.

O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos no âmbito deste convite à apresentação de 
propostas é de 1.500.000€. O cofinanciamento da UE está limitado a uma taxa máxima de 70% do total 
de custos elegíveis, sendo expectável o financiamento de 4 a 5 projetos, com um máximo de 500.000€ de 
subvenção por projeto.

BENEFICIÁRIOS: 

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

BENEFICIÁRIOS: 

Distribuidores de cinema ou organizações 
culturais, que podem ser entidades sem fins 
lucrativos (privadas ou públicas) ou entidades 
com fins lucrativos. MAIS INFORMAÇÕES

    Call #2 - Cinemas as 
Innovation Hubs for Local 

Communities

DATA DE  
ENCERRAMENTO

7 DE AGOSTO DE 2020

EUROPA CRIATIVA – AÇÃO PREPARATÓRIA – “CINEMAS AS INNOVATION HUBS FOR 
LOCAL COMMUNITIES”

https://www.europacriativa.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities//
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities//
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
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APOIO AO PROGRAMA DE REFORÇO DE DISPONIBILIDADE DAS EQUIPAS DE 
SAPADORES FLORESTAIS

5. OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO

O  apoio financeiro ao Programa de reforço de disponibilidade das equipas de sapadores florestais 2020 
(PRDeSF) insere-se no eixo de intervenção “Defesa da floresta contra incêndios”, previsto na alínea b) do n.º 
1 do artigo 5.º do Regulamento do FFP e na tipologia de ação “Outras ações de prevenção e de defesa da 
floresta contra incêndios“, prevista na subalínea iii) da alínea b) do artigo 6.º, ambos do regulamento do FFP.

O presente Aviso objetiva aumentar a capacidade de empenhamento operacional de vigilância de 1 de 
julho de 2020 a 15 de outubro de 2020 (Níveis III e IV da Diretiva Operacional Nacional – Dispositivo Especial 
de Combate a Incêndios Rurais 2020), nos dias de Alerta de nível igual ou superior a amarelo. 

O Programa de apoio é de base voluntária para as entidades titulares das equipas/brigadas de sapadores 
florestais.

A área geográfica elegível estende-se por todo o território do Continente, com maior incidência nas 1.114 
freguesias definidas como prioritárias em 2020, identificadas no Anexo I do Aviso.

São elegíveis as ações de vigilância, que se encontrem nos níveis III e IV da DON-DECIR 2020, nos dias de 
Alerta de nível igual ou superior a amarelo, realizadas a partir de 01 de julho, independentemente da data da 
apresentação da candidatura.

Os apoios são concedidos em regime forfetário, sob a forma de subsídio não reembolsável, de acordo 
com as seguintes modalidades: (i) Vigilância móvel/ATI com desdobramento; (ii) Vigilância móvel/ATI sem 
desdobramento.

A dotação orçamental disponível para o ano de 2020 é de 4.042.480€. 

Cada entidade detentora de equipas/brigada de sapadores florestais deve apresentar uma única 
candidatura.

BENEFICIÁRIOS: 

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

MAIS INFORMAÇÕES
     Anúncio n.º 2020-2030-

01

DATA DE  
ENCERRAMENTO

15 DE OUTUBRO DE 2020

https://www.icnf.pt/api/file/doc/0f2f23747b07f829
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AVISO N.º44/2020: APOIOS ESPECÍFICOS PARA PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

BENEFICIÁRIOS: 

PME cuja atividade se enquadre num dos 
seguintes códigos de atividade económica 
(10201 Preparação de produtos da pesca e da 
aquicultura; 10202 Congelação de produtos 
da pesca e da aquicultura; 10203 Conservação 
de produtos da pesca e da aquicultura em 
azeite e outros óleos vegetais e outros molhos; 
10204 Salga, secagem e outras atividades 
de transformação de produtos da pesca e 
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).

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso n.º 44/2020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE JULHO DE 2020

O presente aviso tem 
como objetivo reforçar a 
competitividade das empresas 
do sector da transformação 
dos produtos da pesca e da 
aquicultura, através da melhoria 
da eficiência energética. 
Esta melhoria da eficiência 
energética, consiste na redução 
das necessidades energéticas 
resultante de mudanças 
tecnológicas, comportamentais 
e ou económicas.

São apoiadas as tipologias de atividades que contribuam para a poupança de energia (alínea a) do artigo 
4º da Portaria n.º 64/2016, de 31 de março) através da implementação de medidas integradas de promoção 
da eficiência energética e racionalização dos consumos.

São elegíveis as operações que: 
• Prevejam um investimento elegível de valor igual ou superior a 10.000€;
• Não estejam materialmente concluídas ou totalmente executadas à data de apresentação da 

candidatura respetiva, independentemente de todos os pagamentos correspondentes terem sido 
efetuados pelo beneficiário;

• Visem os objetivos de melhoria da eficiência energética e se constituam como soluções integradas de 
eficiência energética, partindo de uma auditoria energética e dando concretização no todo ou em parte às 
medidas preconizadas.

Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não reembolsável até ao limite máximo de 150.000€ 
de apoio por operação. As despesas realizadas são comparticipadas em 50%.

A dotação orçamental total é de 1.500.000€.

    Nota técnica de suporte 
à apresentação de 

candidaturas ao Aviso n.º 
44/2020

https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/06/Aviso_44-2020.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/73958563
https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/06/FICHA-MELHORIA-DA-EFICIENCIA-ENERGETICA.pdf
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Organizadas por data de encerramento

AVISO N.º ALT20-46-2020-10

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

15 DE JULHO DE 2020 (18H)

ALENTEJO2020: INFRAESTRUTURAS 
DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 
- DOMÍNIO “TECNOLOGIAS 
CRÍTICAS, ENERGIA E MOBILIDADE 
INTELIGENTE” DA EREI ALENTEJO

Organizadas por data de encerramento

HTTPS://WWW.
BLUEBIOVALUE.PT/

ACCELERATION

ENCERRAMENTO AVISO/LINKTERCEIRA EDIÇÃO DO BLUE BIO 
VALUE

15 DE JULHO DE 2020

AVISO 2019-01 – STARTUP 
VOUCHER – PROJETOS 

EMPREENDEDORES

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 
NOVEMBRO 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 -

ANÚNCIO N.º 004/ADER-
AL/10213/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.3. 
DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 
NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (GAL 
ADER-AL)

14 DE AGOSTO DE 2020 
(16H59M59S)

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

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)

6. AVISOS QUE PERMANECEM ABERTOS

PDR2020: OPERAÇÃO 8.1.5. 
MELHORIA DA RESILIÊNCIA E DO 
VALOR AMBIENTAL DAS FLORESTAS 
(9.º ANÚNCIO

OPERAÇÃO 8.1.5. MELHORIA 
DA RESILIÊNCIA E DO VALOR 
AMBIENTAL DAS FLORESTAS

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

15 DE SETEMBRO DE 2020 
(17H)

- PRORROGADO -

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-46-2020-10.zip
https://www.bluebiovalue.pt/acceleration
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/Guia-de-apoio-para-apresentacao-de-candidatura-ao-StartUP-Voucher-2019-2022.pdf.aspx
https://www.icnf.pt/apoios/fundoflorestalpermanente/candidaturas2020
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2277835
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/celex_c2019_420_09_pt_txt.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_08-SI-2020
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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AVISO N.º 13/SI/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: 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)

15 DE SETEMBRO DE 2020 
(19H)

OPERAÇÃO 8.1.6. MELHORIA 
DO VALOR ECONÓMICO DAS 

FLORESTAS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPDR2020: OPERAÇÃO 8.1.6. 
MELHORIA DO VALOR ECONÓMICO 
DAS FLORESTAS (3.º ANÚNCIO) 30 DE SETEMBRO DE 2020 

(17H)
 - PRORROGADO -

AVISO N.º1/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKAPOIO À DESCARBONIZAÇÃO DA 
FROTA DE TÁXIS

30 DE SETEMBRO DE 2020 
(18H)

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 SETEMBRO DE 2020
 - PRORROGADO -

ERASMUS +

ENCERRAMENTO AVISO/LINKERASMUS +: CALENDÁRIO 2020

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

AVISO

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEUROPEAN CITY FACILITY - EUCF

2 DE OUTUBRO DE 2020

DIRETRIZES PARA 
CANDIDATOS

PERGUNTAS FREQUENTES

WEBINAR DE LANÇAMENTO 
DO EUCF

APRESENTAÇÃO

WWW.EUCITYFACILITY.EU/

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

28 DE OUTUBRO DE 
2020 (17H)

- PRORROGADO -

AVISO DE ABERTURA

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_13-SI-2020
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.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Documents/2020/Noticia - Fundo-Transportes-Aviso1-2020/1%C2%BA Aviso de abertura candidaturas 2020 - TAXIS - 4 MAI 2020 (publica%C3%A7%C3%A3o).pdf
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-59-2018-50.zip
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=pt&u=https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/inhalte/dokumente/CALL_DOCUMENT_LAUNCH_OF_1_CALL/EUCF_CALL_DOCUMENT_25_05_2020.pdf&usg=ALkJrhhZcBNGMK6CZhHk7J0FOAwAu4uqvw
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
https://www.eucityfacility.eu/support/faqs-test.html
https://register.gotowebinar.com/recording/6184360786668713996
https://drive.google.com/file/d/1J0WsLECga8pad4Kik8wboFrnR1eqFCoZ/view
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-mobilidade-artistica-e-desenvolvimento-de-publicos-aviso2/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/connecting-dots-mobilidade-artistica-e-desenvolvimento-de-publicos-aviso2/
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OPERAÇÃO 8.1.3. 
PREVENÇÃO DA FLORESTA 

CONTRA AGENTES BIÓTICOS 
E ABIÓTICOS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPDR2020: OPERAÇÃO 8.1.3. 
PREVENÇÃO DA FLORESTA CONTRA 
AGENTES BIÓTICOS E ABIÓTICOS 
(5.º ANÚNCIO)

30 DE OUTUBRO DE 2020 
(17H)

- PRORROGADO -

AVISO POCH-70-2019-13

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOCH: CURSOS DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE ADULTOS

30 DE OUTUBRO DE 2020

OPERAÇÃO 8.1.1. 
FLORESTAÇÃO DE TERRAS 

AGRÍCOLAS E NÃO 
AGRÍCOLAS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPDR2020: OPERAÇÃO 8.1.1. 
FLORESTAÇÃO DE TERRAS 
AGRÍCOLAS E NÃO AGRÍCOLAS (3.º 
ANÚNCIO)

13 DE NOVEMBRO DE 2020 
(17H)

- PRORROGADO -

AVISO N.º 01/SIAC/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: SISTEMA 
DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS: 
PROMOÇÃO DO ESPÍRITO 
EMPRESARIAL

31 DE OUTUBRO DE 2020
- PRORROGADO -

DESPACHO N.º 3169/2020

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

30 DE NOVEMBRO DE 2020

OPERAÇÃO 8.1.4. 
RESTABELECIMENTO 

DA FLORESTA AFETADA 
POR AGENTES BIÓTICOS 

E ABIÓTICOS OU POR 
ACONTECIMENTOS 

CATASTRÓFICOS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPDR2020: OPERAÇÃO 8.1.4. 
RESTABELECIMENTO DA 
FLORESTA AFETADA POR AGENTES 
BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU POR 
ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS 
(17.º ANÚNCIO)

30 DE NOVEMBRO DE 2020 
(17H)

AVISO/LINK

ALT20-59-2020-08

ENCERRAMENTO AVISO/LINKALENTEJO2020: CONTRATAÇÃO 
DE RECURSOS ALTAMENTE 
QUALIFICADOS LABORATÓRIOS 
COLABORATIVOS (COLAB)

3 DE DEZEMBRO DE 2020 
(18H)

AVISO N.º 10/SI/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: SISTEMA 
DE INCENTIVOS “PROJETOS 
AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO”

30 DE DEZEMBRO DE 
2020 (19H)

AVISO N.º 11/SI/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL 2020/POCI: SISTEMA 
DE INCENTIVOS “PROJETOS DE 
FORMAÇÃO EM PROCESSOS DE 
INOVAÇÃO”

30 DE DEZEMBRO DE 
2020 (19H)

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
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=606dbfa4-fd92-45bb-9b1c-682822070d7f
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
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Aviso_01_siac_2020
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
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
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=cc8ac6b6-4111-4575-af8c-217d06b54f40
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_10-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_11-SI-2020
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AVISO N.º POISE-39-2018-08

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOISE: 3.34 – TÍTULOS DE IMPACTO 
SOCIAL

31 DE DEZEMBRO DE 2020

PROJETOS NA ÁREA DA 
SUSTENTABILIDADE

ENCERRAMENTO AVISO/LINKGULBENKIAN: PROJETOS NA ÁREA 
DA SUSTENTABILIDADE

31 DE MARÇO DE 2022

HTTPS://PROGRAMAS.
JUVENTUDE.GOV.PT/AGORA-

NOS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
JOVEM – AGORA NÓS

NÃO DEFINIDO

HTTPS://PROGRAMAS.
JUVENTUDE.GOV.PT/

FLORESTAS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA VOLUNTARIADO 
JOVEM PARA A NATUREZA E 
FLORESTAS NÃO DEFINIDO

IFAP_PAN

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA APÍCOLA NACIONAL 
(PAN) 2020-2022

NÃO DEFINIDO

FORUMOCEANO_P258-
CANDIDATURA

ENCERRAMENTO AVISO/LINKFÓRUM OCEANO: CERTIFICAÇÃO DE 
ESTAÇÕES NÁUTICAS

NÃO DEFINIDO

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

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

PROGRAMA CUIDA-TE +

PORTARIA N.º 655/2008

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA “CUIDA-TE +”

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

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9c325f1e-22e8-469d-ad29-7de5bbafde1e
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos
https://programas.juventude.gov.pt/florestas
https://www.ifap.pt/pan-regras
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://programas.juventude.gov.pt/cuidate
https://dre.pt/application/conteudo/454565
https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-para-a-descarbonizacao-e-economia-circular/
https://dre.pt/application/file/a/108038259
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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://CASAEFICIENTE2020.PT/

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://dre.pt/application/conteudo/115645079
https://ifrru.ihru.pt/web/guest/candidaturashttp://
https://casaeficiente2020.pt/
http://www.spgm.pt/pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=257
https://dre.pt/application/file/a/117066213
http://www.200m.pt/
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7. LEGISLAÇÃO

DESPACHO N.º 5944/2020 – REGULAMENTO DO MODELO DE CONTRATUALIZAÇÃO DO APOIO 
FINANCEIRO A CONCEDER PELO TURISMO DE PORTUGAL, NO PERÍODO 2020-2025, A MEDIDAS 
E PROJETOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA, NO ÂMBITO DE INICIATIVAS DE VALORIZAÇÃO, 
INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESTINO PORTUGAL

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 41/2020 – PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 
ECONÓMICA E SOCIAL (PEES)

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020 de 6 de junho, aprova o Programa de Estabilização 
Económica e Social, com um horizonte temporal até ao fim de 2020, e que assenta em quatro eixos: um 
primeiro eixo incidente sobre temas de cariz social e apoios ao rendimento das pessoas, sobretudo aquelas 
que foram mais afetadas pelas consequências económicas da pandemia; um segundo eixo relacionado com a 
manutenção do emprego e a retoma progressiva da atividade económica; um terceiro eixo centrado no apoio às 
empresas; e, por um fim, um eixo de matriz institucional. O diploma entrou em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

Neste contexto estão previstas, por eixo, as seguintes medidas de estabilização económica e social:

EIXO EMPREGO

ATIVAR.PT — Programa Reforçado de Apoios ao Emprego e à Formação Profissional
• ATIVAR.PT Apoios ao emprego, em especial para novos desempregados
• ATIVAR.PT Formação Profissional
• Requalificação profissional no ensino superior
• Apoios à Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados — RHAQ (licenciados, mestres, 

doutores)

Apoios ao emprego na retoma
• Apoio à retoma progressiva
• Incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial

Proteção de rendimentos
• Complemento de Estabilização

Proteção de trabalhadores independentes e informais
• Medida extraordinária de apoio a trabalhadores independentes e informais em situação de desproteção 

social

Dinamização económica do emprego
• Cultura
• Turismo

O Despacho n.º 5944/2020, de 1 de junho, aprova o regulamento do modelo de contratualização do apoio 
financeiro a conceder pelo Instituto do Turismo de Portugal, I. P. (Turismo de Portugal), no período de 2020-2025, 
a medidas e projetos de promoção turística, no âmbito de iniciativas de valorização, inovação e promoção do 
destino Portugal.

A contratualização de apoios financeiros tem por finalidade apoiar medidas, ações e projetos de promoção 
turística, que visem a valorização e divulgação da oferta turística nacional dirigidos aos canais de distribuição 
nos diversos mercados emissores, mediante a realização de campanhas de marketing de destinos regionais, 
contribuindo para a competitividade e para o crescimento inteligente, inovador, sustentável e inclusivo do setor 
do turismo em Portugal.

O presente diploma entrou em vigor no dia seguinte à sua publicação.

https://dre.pt/application/conteudo/135391594
https://dre.pt/application/conteudo/134866122
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• Cadastro
•Obras de proximidade

Teletrabalho
• Aumentar o número de trabalhadores da Administração Pública em teletrabalho
• Trabalhar no Interior

Reforço do Serviço Nacional de Saúde
• Melhoria do acesso ao Serviço Nacional de Saúde
• Valorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde
• Valorização da saúde pública
• Redes de sistemas de informação em saúde

Universalização da Escola Digital
• Desenvolvimento de competências digitais no trabalho escolar

Combate à Pobreza
• Apoio à juventude e infância 
• Habitação

 EIXO EMPRESAS

Mecanismos de financiamento
• Linhas de crédito
• Seguros de crédito
• Financiamento de PME no mercado de capitais
• Sale and Lease Back

Moratórias bancárias

Medidas fiscais
• Pagamentos por conta
• Tributações autónomas
• Prazo de reporte dos prejuízos fiscais
• Fomentar concentrações e aquisições de PME
• Adicional contribuição de solidariedade sobre o setor bancário
• Crédito fiscal extraordinário de investimento

Fundo de capitalização de empresas
• Criação de um fundo de capital e quase capital público (Fundo)

Cadeias curtas de distribuição
• Reforço da capacidade de produção local de equipamentos inovadores e estratégicos

Promoção de novas áreas de negócio
• Inovação COVID/I&D COVID

Aceleração de PME
• «PMECrescer+»: Programa de aceleração de PME
• «Bolsa de Valor»: Programa facilitador da compra e venda de empresas
• ADAPTAR 2.0: Adaptação e modernização de estabelecimentos comerciais
• Comércio Digital
• Mobilização do Fundo de Modernização do Comércio
• Promoção da Economia Azul:
•Apoio ao investimento no sector agroalimentar agrícola



37Boletim # 27 | Julho 2020

EIXO INSTITUCIONAL

Finanças Regionais e Locais
• Finanças Regionais
• Rever a forma de cálculo das transferências do Orçamento do Estado para os municípios
• Prorrogar algumas das medidas excecionais já aprovadas quanto aos municípios para lá de 30 de junho

Contratação Pública e Tribunal de Contas
• Agilização dos procedimentos de contratação pública

Banco de Fomento
• Integração da Instituição Financeira de Desenvolvimento, S. A., SPGM — Sociedade de Investimento, S. A., e 

PME Investimento numa única instituição

Capacitação da Administração Pública
• Reforçar e rejuvenescer os quadros da Administração Pública

SIMPLEX SOS
• Aprovação de uma «lei de simplificação de procedimentos da Administração Pública»

Justiça
• Regime transitório de redução das custas judiciais
• Reforço dos Juízos de Comércio e do Trabalho
• Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre -endividamento (SISPACSE)
• Aumento da eficiência dos tribunais administrativos e fiscais

Processo de Insolvência e Recuperação de Empresas
• Processo extraordinário de viabilização de empresas
• Obrigatoriedade de rateios parciais nos processos de insolvência
• Planos prestacionais

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 45-A/2020 – PLANO NACIONAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE FOGOS RURAIS

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho, aprova o Plano Nacional de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais, constituído pelos seguintes elementos: (i) Estratégia 2020 -2030 e (ii) Cadeia de 
Processos.

Cabe à Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P., a elaboração do Programa Nacional de Ação e dos 
programas regionais a ele subordinados, bem como a monitorização da execução do PNGIFR.

A Estratégia 2020-2030 estabelece a visão, a missão, valores identifica o contexto, designa as orientações e 
objetivos estratégicos, apresenta as metas e introduz um novo modelo de governança e de gestão do risco, 
detalhado no documento específico da Cadeia de Processos.

É a partir deste suporte estratégico que o Programa de Ação aprofunda, atribui prioridades e detalha as linhas 
de ação, ou projetos a implementar, com a respetiva calendarização, orçamento e entidades primariamente 
responsáveis e participantes, incorporando e reforçando, também, medidas que têm já vindo a ser 
implementadas nos últimos dois anos.

O presente diploma entrou em vigor no dia seguinte da sua publicação.

https://dre.pt/application/conteudo/135843143http://
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 49/2020 – PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DA 
PAISAGEM

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2020 , de 24 de junho, cria o Programa de Transformação 
da Paisagem (PTP), programa estratégico para intervenção integrada em territórios com vulnerabilidades 
decorrentes da conflitualidade entre a perigosidade e a ocupação e uso do solo, com o objetivo de promover 
uma transformação da paisagem que garanta a resiliência, a sustentabilidade e a valorização do território.

A RCM determina que:
• O critério-base para a delimitação dos territórios vulneráveis abrangidos pelo PTP é a carta de perigosidade 

de incêndio rural, divulgada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), 
observado o valor existente e potencial de criação de valor, em bens e serviços, avaliado pelo ICNF, I. P., pela 
Direção-Geral do Território e pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. 

• São abrangidos pelo PTP os territórios delimitados como vulneráveis, identificados à escala da freguesia, 
e aprovados por portaria dos membros do governo responsáveis pelas áreas da proteção civil, das autarquias 
locais, das florestas e do ordenamento do território, e da agricultura e do desenvolvimento rural.

• Podem ser abrangidas pelo PTP as áreas que sejam percorridas por incêndios de grandes dimensões, 
com área igual ou superior a 500 hectares, incluindo aqueles que se encontrem fora da delimitação geográfica 
referida no número anterior, por proposta do ICNF, I. P., ao membro do Governo responsável pela área da 
conservação da natureza, das florestas e do ordenamento do território, caso integre áreas classificadas.

A RCM estabelece como princípios orientadores do PTP:
a) O suporte e a remuneração da transformação da paisagem de longo prazo, através de um processo 

participado de base local que reforce a cultura territorial e a capacidade dos atores do território; 
b) A adoção de políticas públicas de natureza ambiental que alinhem os interesses da sociedade e 

das gerações futuras com os dos proprietários e gestores da terra, de modo a promover uma maior justiça 
interterritorial e intergeracional, garantido a devida valorização da propriedade rural e a promoção da gestão 
sustentável; 

c) A aplicação à propriedade rústica de uma gestão sustentável como pilar do ordenamento do território 
rural, viabilizando-a nos territórios de minifúndio através da sua valorização produtiva e do reconhecimento e 
compensação das externalidades positivas; 

d) A defesa do interesse público na assunção da gestão dos prédios rústicos não geridos e sem dono 
conhecido, designadamente no que se refere à execução das ações de defesa da floresta contra incêndios e 
prevenção de riscos bióticos (pragas e doenças) e abióticos (outras catástrofes); 

e) O acompanhamento próximo dos projetos e boa monitorização e avaliação de resultados em 
função de metas e objetivos estabelecidos, baseados em indicadores de eficiência e eficácia económicas e 
sustentabilidade territorial;

f) A definição de modelos de intervenção expeditos e flexíveis, em particular no pós-fogo de modo a acionar, 
no imediato e in loco, as ações necessárias à estabilização de emergência.

A RCM determina que o PTP integra as seguintes medidas programáticas de intervenção: 
a) Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP), destinados a promover o desenho 

da paisagem como referencial de uma nova economia dos territórios rurais, que promova uma floresta 
multifuncional, biodiversa e resiliente, mais rentável,com maior capacidade de sequestro de carbono e capaz 
de produzir melhores serviços a partir dos ecossistemas, conforme o anexo I à presente resolução e da qual faz 
parte integrante; 

b) Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, que definem um modelo de gestão agrupada, 
operacionalizado através de Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP), dirigido a contextos 
microterritoriais específicos, preferencialmente inseridos nos PRGP, com escala adequada para uma gestão 
ativa e racional (conforme o anexo II da resolução); 

c) «Condomínio de Aldeia», Programa Integrado de Apoio às Aldeias localizadas em territórios de floresta, 
com o objetivo de assegurar a gestão de combustíveis em redor dos aglomerados populacionais nas áreas de 
grande densidade florestal e elevado número e dispersão de pequenos aglomerados rurais (conforme o anexo III 
da resolução);

d) Programa «Emparcelar para Ordenar», com vista a fomentar o aumento da dimensão física dos prédios 
rústicos em contexto de minifúndio e, assim, aumentar a viabilidade e sustentabilidade económica, social e 
ambiental (conforme o anexo IV da resolução).

https://dre.pt/application/conteudo/136476384
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A RCM determina ainda que:
• Compete ao membro do Governo responsável pela área das florestas e do ordenamento do território a 

coordenação política da implementação do PTP, através de uma comissão de acompanhamento assente no 
sistema de pontos focais que integre representantes das áreas governativas da economia, da defesa nacional, da 
administração interna, do ambiente, da coesão territorial e da agricultura e do desenvolvimento rural; 

• A monitorização e avaliação global do PTP e respetiva definição de metas e indicadores é assegurada 
no Fórum Intersetorial do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território e, em particular, no 
âmbito da articulação das políticas setoriais de florestas, conservação da natureza, ordenamento do território, 
agricultura, desenvolvimento rural, segurança e proteção civil e das autoridades de gestão responsáveis pelo 
financiamento das operações previstas.

• O ICNF e a DGT são as entidades responsáveis pelo acompanhamento e apoio técnico à implementação 
das medidas programáticas do PTP.

• Para tornar mais eficazes e integrados os processos e incentivos ao investimento na floresta, são lançadas 
medidas de estímulo ao investimento privado, incluindo Plano de Poupança Florestal, os Vistos Green para a 
Floresta e a contribuição especial para a conservação dos recursos florestais. 

• As áreas intervencionadas e apoiadas no quadro dos instrumentos previstos no PTP, que não estejam 
cobertas por cadastro, são alvo de operações de cadastro a realizar pelos municípios e entidades gestoras com 
responsabilidade de implementar as OIGP. 

• O financiamento do PTP, no atual período de programação comunitária, é efetuado na modalidade 
operacional Multifundos, canalizando recursos financeiros provenientes do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural, do Fundo Ambiental e do Fundo Florestal Permanente (conforme o anexo V da 
resolução), podendo evoluir, no próximo período de programação, para modelos de financiamento que se 
venham a revelar mais ajustados aos objetivos, nomeadamente de maior grau de territorialização e integração 
das políticas públicas, em respeito da regulamentação do futuro quadro comunitário de apoio. 

• Os modelos de gestão, as tipologias das operações e a dotação orçamental para os apoios aos 
investimentos e à manutenção e prestação dos serviços dos ecossistemas são fixadas por portaria dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e da agricultura. 

• A base dos contratos-programa a celebrar entre o Estado e as entidades gestoras responsáveis pela 
implementação das OIGP, com vista a assegurar coerência e estabilidade na atribuição dos apoios ao 
investimento e à gestão rural. 

A presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação.

DECRETO-LEI N.º 28-A/2020 – REGIME JURÍDICO DA RECONVERSÃO DA PAISAGEM

O Decreto-Lei n.º 28-A/2020, de 26 de junho, estabelece o regime jurídico da reconversão da paisagem através 
de Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) e de Áreas Integradas de Gestão da Paisagem 
(AIGP).

Âmbito territorial
Os PRGP podem ser constituídos para os territórios delimitados como vulneráveis, atenta a continuidade 
territorial e os seguintes critérios:

a) As freguesias do continente em que mais de 40 % do território se encontra sob perigosidade alta e muito 
alta de incêndio rural, de acordo com a carta de perigosidade de incêndio rural mais atual;

b) As freguesias do continente que sejam totalmente circundadas por freguesias que cumpram o critério de 
perigosidade referido na alínea anterior.

A delimitação de territórios vulneráveis não se aplica às freguesias com mais de 40% do território sob 
perigosidade alta e muito alta de incêndio rural, isoladas ou contíguas, cuja área global seja inferior a 200km2. A 
delimitação dos territórios vulneráveis, com base nos critérios dos números anteriores, é aprovada por portaria 
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da proteção civil, das autarquias locais, das florestas, do 
ordenamento do território, da agricultura e do desenvolvimento rural.

As AIGP devem ser constituídas, preferencialmente, no âmbito dos PRPG, e podem, ainda, ser constituídas para 
as áreas percorridas por incêndios de grandes

https://dre.pt/application/conteudo/136678483
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Dever de promoção
Incumbe ao Estado e às autarquias locais, no quadro do presente decreto-lei e dos demais regimes jurídicos 
aplicáveis, assegurar a promoção das medidas necessárias à reconversão de áreas florestais, agrícolas e 
silvopastoris integradas em PRGP ou, na ausência deste, em AIGP.

Direito de participação
O proprietário e os demais titulares de direitos reais de prédio rústico têm o direito de participar na constituição 
do PRGP e da AIGP.

Dever de cooperação
O proprietário e os demais titulares de direitos reais de prédio rústico abrangidos por AIGP têm o dever de 
colaborar na definição e execução da respetiva operação integrada de gestão da paisagem (OIGP).

Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem

O PRGP é um programa setorial, dirigido a territórios que apresentam vulnerabilidades específicas associadas 
à organização do território, visando a prevenção de riscos e adaptação às alterações climáticas, através do 
ordenamento e gestão da paisagem e da adoção de medidas específicas de intervenção.

As normas constantes do PRGP vinculam diretamente todas as entidades públicas, sem prejuízo da vinculação 
direta e imediata dos particulares relativamente às normas sobre a ocupação e utilização dos espaços florestais, 
nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 3.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

Elaboração do Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem
A elaboração do PRGP é determinada por despacho do membro do Governo responsável pela área do ambiente, 
em articulação com o membro do Governo responsável pela área do ordenamento do território, nos termos 
previstos no artigo 46.º do RJIGT.

O acompanhamento da elaboração do PRGP observa o disposto no artigo 48.º do RJIGT.

Áreas integradas de gestão da paisagem

A AIGP sujeita uma determinada área com fatores críticos de perigo de incêndio e vulnerabilidade a um 
conjunto articulado de intervenções visando, de forma integrada, a reconversão e gestão de espaços florestais, 
agrícolas e silvopastoris com o objetivo de garantir uma maior resiliência ao fogo e melhorar os serviços de 
ecossistemas, promovendo a revitalização destes territórios e a adaptação às alterações climáticas.

A AIGP é contínua e abrange uma área mínima de 100 hectares, sem prejuízo de poder assumir ações 
complementares, quando em concomitância, em áreas críticas para a resiliência do território envolventes à área 
de intervenção, identificadas no contexto da criação da AIGP.

Iniciativa da área integrada de gestão da paisagem
A iniciativa de constituição de uma AIGP é do Estado, das autarquias locais, organizações de produtores 
florestais e agrícolas, cooperativas, associações locais, entidades gestoras de baldios e organismos de 
investimento coletivo.

Constituição da área integrada de gestão da paisagem
A AIGP é constituída no âmbito do PRPG ou por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da proteção civil, das autarquias locais, das florestas, do ordenamento do território, da agricultura e do 
desenvolvimento rural e, caso integre áreas classificadas, por estes e pelo membro do Governo responsável 
pela área da conservação da natureza. O despacho contém a delimitação territorial da AGIP, a entidade gestora 
responsável pela OIGP e os programas de apoio público disponíveis.

A aprovação da constituição da AIGP caduca, no prazo de três anos, se não for aprovada a correspondente OIGP.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67212743/details/normal?l=1
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Modelo de gestão
A entidade responsável pela elaboração e execução da OIGP assume a qualidade de entidade gestora, podendo 
revestir a natureza jurídica de unidade de gestão florestal ou entidade gestora de zona de intervenção florestal, 
reconhecidas nos termos da lei.

Na sequência da constituição da AIGP é celebrado um contrato-programa entre a entidade gestora, a DGT e o 
ICNF, I. P., com vista ao apoio à sua instalação e funcionamento, garantindo a capacitação técnica adequada e 
os meios materiais necessários para assegurar a mobilização e apoio aos proprietários dos prédios rústicos, bem 
como a operacionalização das ações no terreno, nos termos previstos no anexo II ao presente decreto-lei e do 
qual faz parte integrante.

Operação integrada de gestão da paisagem
A OIGP define, no espaço e no tempo, as intervenções de transformação da paisagem de reconvenção de 
culturas e de valorização e revitalização territorial, bem como o modelo operativo, os recursos financeiros e o 
sistema de gestão e de monitorização a implementar.

A OIGP observa as orientações previstas no Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem, nos 
Programas Especiais das Áreas Protegidas, nos Programas Regionais de Ordenamento Florestal, nos Planos 
Territoriais Intermunicipais e Municipais e nos programas de ação que resultam do Plano Nacional de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais, que lhe forem concretamente aplicáveis.

A OIGP incorpora os Planos de Gestão Florestal, aprovados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de 
janeiro, na sua redação atual, que integrem a área territorial da AIGP.

O conteúdo da OIGP deve salvaguardar as obrigações assumidas por beneficiários com projetos de recuperação 
do potencial produtivo aprovados, executados ou em execução, bem como os compromissos plurianuais 
assumidos por beneficiários no âmbito dos programas de desenvolvimento rural.

Programas de apoio público
A base de cooperação e apoio público das OIGP é efetuada através:

a) Do modelo de financiamento Multifundos;
b) Do Programa «Emparcelar para Ordenar».

Proposta de operação integrada de gestão da paisagem
A OIGP é elaborada pela entidade gestora e submetida à apreciação dos proprietários e demais titulares de 
direitos reais, ou quem exerça poderes legais de representação, e produtores florestais abrangidos pela AIGP em 
reunião expressamente convocada para o efeito e devidamente publicitada.

Aprovação da operação integrada de gestão da paisagem
A OIGP é aprovada por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da proteção civil, das 
autarquias locais, das florestas, do ordenamento do território, da agricultura e do desenvolvimento rural e, 
caso integre áreas classificadas, por estes e pelo membro do Governo responsável pela área da conservação da 
natureza, a publicar através da plataforma de submissão automática SSAIGT, a funcionar junto da DGT.

Execução da operação integrada de gestão da paisagem
A responsabilidade pela execução da OIGP é dos proprietários abrangidos pela AIGP ou da entidade gestora à 
qual sejam transmitidos os poderes de gestão dos seus prédios.

Quando não for possível identificar o proprietário do prédio, cumprido o procedimento estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 15/2019, de 21 de janeiro, aplica-se o regime de administração previsto para o prédio reconhecido 
e registado como sem dono conhecido.

Vigência da operação integrada de gestão da paisagem
A OIGP vigora por um período de 25 anos prorrogável, mediante fundamentação, por períodos adicionais até ao 
limite máximo global de 50 anos.

O presente diploma entrou em vigor no dia seguinte da sua publicação.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/397359/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/118051708/details/normal?l=1
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DECRETO-LEI N.º 29/2020, DE 29 DE JUNHO - PROGRAMA DE APOIO AO EMPARCELAMENTO 
RURAL SIMPLES, DESIGNADO «EMPARCELAR PARA ORDENAR»

O Decreto-Lei n.º 29/2020, de 29 de junho, cria um programa de apoio ao emparcelamento rural simples, 
designado «Emparcelar para Ordenar», que visa promover o emparcelamento rural simples com vista a 
aumentar a dimensão física e económica dos prédios rústicos.

Âmbito de aplicação

O Emparcelar para Ordenar destina-se a apoiar ações de emparcelamento rural simples, efetuadas ao 
abrigo do artigo 7.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, na sua redação atual, em territórios vulneráveis 
definidos nos termos do regime jurídico aplicável à reconversão da paisagem, até à superfície máxima de 
redimensionamento, fixada pela Portaria n.º 219/2016, de 9 de agosto, na sua redação atual. No caso dos 
terrenos florestais, considera-se a superfície máxima fixada para os terrenos de sequeiro.

Apoios

O Emparcelar para Ordenar inclui os seguintes apoios (que podem ser atribuídos cumulativamente):
a) A criação de uma linha de crédito de apoio ao emparcelamento;
b) A criação de um subsídio não reembolsável para aquisição de prédios rústicos.

Financiamento

O Emparcelar para Ordenar é financiado por verbas do Fundo Florestal Permanente (FFP) que asseguram os 
encargos financeiros decorrentes da aplicação do presente decreto-lei. A dotação anual para cada apoio é fixada 
por despacho do membro do Governo responsável pelo FFP, de acordo com a dotação orçamental disponível 
para o efeito e transferida para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.)

Entidade gestora

Compete à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) a gestão do Emparcelar para 
Ordenar, devendo receber os pedidos de apoio, analisar as candidaturas e decidir sobre a aplicação dos apoios.

Cabe ao IFAP, I. P., proceder aos pagamentos no âmbito do Emparcelar para Ordenar.

Beneficiários

Podem candidatar-se aos apoios previstos os proprietários adquirentes.

São excluídos dos apoios os candidatos sobre as quais impenda processo de recuperação de auxílios do 
Estado, declarados incompatíveis com o mercado interno, pela Comissão Europeia, bem como aqueles que se 
encontrem em situação de insolvência.

Determinação do valor do prédio a adquirir

A atribuição de qualquer apoio no âmbito do Emparcelar para Ordenar depende da apresentação de uma 
avaliação do prédio a adquirir, realizada por perito avaliador de imóveis. Quando o valor determinado pela 
avaliação prévia seja diferente do valor negociado pelas partes, é considerado o valor mais baixo para efeitos de 
cálculo dos apoios a atribuir no âmbito do Emparcelar para Ordenar.

O valor do prédio é determinado com recurso aos critérios fixados no Código das Expropriações, aprovado em 
anexo à Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, na sua redação atual.

O custo com a avaliação do imóvel é considerado para efeitos de determinação do valor do apoio, caso seja 
aprovado.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136678511/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70128394/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75120530/details/normal?l=1
https://www.dgadr.gov.pt/
https://www.ifap.pt/home
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/569885/details/normal?l=1
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Inscrição das parcelas no Sistema de Identificação Parcelar

A atribuição de qualquer apoio no âmbito do Programa depende da inscrição prévia das parcelas de referência 
que constituem o prédio no Sistema de Identificação Parcelar, nos termos do regulamento de candidatura e 
pagamento das ajudas, apoios, prémios e outras subvenções a efetuar pelo IFAP, I. P., nos termos da Portaria n.º 
58/2017, de 6 de fevereiro.

Linha de crédito de apoio ao emparcelamento

São elegíveis para apoio através da linha de crédito de apoio ao emparcelamento rural simples:
a) As transmissões de prédios rústicos ocorridas em resultado de operações de emparcelamento rural 

simples realizadas ao abrigo da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, na sua redação atual;
b) As aquisições de prédios rústicos confinantes com prédio da mesma natureza, propriedade do 

adquirente, caso a aquisição contribua para melhorar a estrutura fundiária da exploração;
c)  As aquisições de prédios rústicos que excedam o quinhão ideal do adquirente em ato de partilha ou 

divisão de coisa comum que ponham termo à compropriedade e quando a unidade predial ou de exploração 
agrícola não possam fracionar-se sem gerar inconveniente.

O crédito é concedido, sob a forma de empréstimo reembolsável, pelo IFAP, I. P.

Os empréstimos são concedidos pelo prazo máximo de 20 anos a contar da data da celebração do respetivo 
contrato, amortizáveis anualmente e em prestações de igual montante, vencendo-se a primeira amortização 
um ano após a data da celebração do contrato.

Com a concessão do empréstimo é constituída uma garantia idónea a favor do IFAP, I. P., que pode revestir 
qualquer das formas de garantia previstas na lei, designadamente hipoteca sobre o respetivo prédio rústico.
A utilização do crédito é realizada uma só vez e no prazo máximo de três meses após a data da celebração do 
contrato. No mesmo pedido de crédito podem ser incluídas várias ações de emparcelamento.

Os montantes máximos de crédito por ação e por beneficiário de emparcelamento no âmbito do presente 
decreto-lei são fixados por despacho do membro do Governo responsável pelo FFP.

Taxa de juro

Nos casos em que o empréstimo não exceda 100 mil euros, a taxa de juro é de 0,5 %.

Na parte em que o empréstimo for superior a 100 mil euros, a taxa de juro é de 1 %.

Subsídio não reembolsável para aquisição de prédios rústicos

A aquisição de prédios rústicos destinada a ações de emparcelamento é apoiada, através de subsídio não 
reembolsável, até 25 % do montante fixado nos termos do número seguinte.
A percentagem do subsídio é fixada pelo somatório das percentagens associadas às seguintes condições:

a) Emparcelamento para projeto de investimento agrícola ou florestal, apoiado por programas de incentivos 
públicos, de fundos nacionais ou comunitários - 15 %;

b) Emparcelamento para projeto de investimento integrado numa ação integrada de gestão de paisagem - 
15 %:

c) Jovem agricultor ou jovem empresário rural - 10 %;
d) Detentor do estatuto da agricultura familiar - 10 %;
e) Proprietário adquirente residente ou que tenha sede no concelho, ou em concelho limítrofe, da 

propriedade adquirida - 5 %;
f) Aquisição para reconversão para fins agrícolas cujos proprietários sejam residentes ou tenham sede no 

concelho, ou em concelho limítrofe, da propriedade adquirida - 5 %;
g) Emparcelamento associado a projeto relacionado com os objetivos específicos do Programa de 

Transformação da Paisagem do qual resulte criação efetiva de emprego - 5 %.

Procedimento de acesso e avaliação de candidaturas

O calendário para apresentação de candidaturas aos apoios para aquisição de prédio rústico é publicitado 
no sítio na Internet da DGADR.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106401323/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106401323/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70128394/details/normal?l=1
https://www.dgadr.gov.pt///
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A candidatura é apresentada através de formulário eletrónico disponível no sítio na Internet da DGADR.

O presente diploma entra em vigor no dia 1 de julho de 2020.

PORTARIA N.º 140/2020 – ALTERA O REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DOMÍNIO DA 
COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO

A Portaria n.º 140/2020, de 15 de junho, procede à oitava alteração ao Regulamento Específico do Domínio da 
Competitividade e Internacionalização anexo à Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro.

O Regulamento (UE) n.º 2020/558 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2020, que alterou 
os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 e (UE) n.º 1303/2013, veio prever um conjunto de medidas específicas 
destinadas a proporcionar uma flexibilidade excecional para a utilização dos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento em resposta ao surto de COVID-19, procurando dotar os Estados-Membros de ferramentas que 
lhes permitam dar resposta ao impacto desta crise de saúde pública, reduzindo os seus graves efeitos negativos 
sobre as economias e as sociedades da União.

O presente diploma entrou em vigor no dia seguinte da sua publicação.

PORTARIA N.º 142/2020 – MEDIDAS DE PROTEÇÃO FITOSSANITÁRIA

A Portaria n.º 142/2020, de 17 de junho, estabelece medidas de proteção fitossanitária adicionais destinadas à 
erradicação no território nacional do inseto de quarentena Trioza erytreae Del Guercio.

Na sequência da identificação dos primeiros focos de Trioza erytreae no território continental de Portugal, na 
região do Porto, em resultado das prospeções oficiais efetuadas, anualmente, no âmbito do programa nacional 
de prospeção da mencionada praga, foram de imediato tomadas medidas tendo em vista a sua erradicação no 
território nacional.

Não obstante as medidas fitossanitárias estabelecidas e em execução, a dispersão do inseto verificada nos 
últimos anos conduz à necessidade do estabelecimento de medidas adicionais aprovadas pela presente 
portaria.

O presente diploma entrou em vigor no dia seguinte da sua publicação.

PORTARIA N.º 157/2020 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA APANHA DE ANIMAIS MARINHOS

A Portaria n.º 157/2020, de 24 de junho, procede à alteração do Regulamento da Apanha, aprovado pela 
Portaria n.º 1102-B/2000, de 22 de novembro, o qual estabelece o regime jurídico da apanha de animais 
marinhos em águas oceânicas, águas interiores marítimas e não marítimas na área da jurisdição das capitanias.

Tendo em conta a considerável importância socioeconómica a nível local e regional desta atividade para 
as comunidades locais, a atual situação social e económica ligada à pandemia desencadeada pela doença 
COVID-19, e ao facto de em algumas capitanias o número de registos ser especialmente reduzido, mantendo 
uma abordagem de precaução, autoriza-se o aumento do número máximo de licença para as diferentes 
capitanias do Continente, em 10 % relativamente ao número de apanhadores em 2009, com um mínimo de 10 
apanhadores por capitania combinado com um máximo de 8 espécies por licença.

No contexto da simplificação processual elimina-se ainda o prazo para solicitação da licença e registo como 
apanhador.

O presente diploma entra em vigor em 1 de julho.

https://dre.pt/application/conteudo/135711318
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619906/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?20R0558
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https://dre.pt/application/conteudo/135951163
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8. EVENTOS

WEBINAR “BREXIT | OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA AS PME”

O ForestWISE – Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada do Fogo e da Floresta 
promove, no dia 7 de julho de 2020 pelas 14h30, um Fórum Virtual "A floresta e o fogo 
nos tempos da pandemia". 

A sessão visa recolher e partilhar as opiniões de peritos sobre os seguintes temas: (i) 
Como vão sair destes tempos de pandemia os setores relacionados com a floresta e o 
fogo? (ii) O que vai mudar nestes setores devido à pandemia?

A iniciativa é dirigida à comunidade científica, empresarial e institucional, sendo aberta a todos os 
interessados. A participação é gratuita mediante inscrição prévia. 

Mais informação disponível em: Fórum Virtual

WEBINAR “AGRICULTURA, AMBIENTE & ECONOMIA: DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS À COVID-19”

A CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal promove o Webinar 
«Agricultura, Ambiente & Economia: Das Alterações Climáticas à Covid-19», que se 
realiza online no próximo dia 13 de julho, pelas 16 horas.

As interações entre a agricultura e o ambiente, a inércia da resposta da atmosfera 
à redução global das emissões, a aprendizagem sobre o que poderemos passar a fazer melhor em prol do 
clima e até um modelo de recuperação das atividades económicas mais sustentável, são alguns dos temas e 
ideias em debate.

Os convidados serão Jorge Moreira da Silva, Diretor para a Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE e a 
Professora Júlia Seixas, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. A moderação 
ficará a cargo de Luís Mira, secretário-geral da CAP.

Após as intervenções, haverá oportunidade para responder a algumas das questões suscitadas pelo debate 
e entretanto colocadas, por escrito, na plataforma Zoom. As inscrições devem ser feitas através do formulário 
disponível através do link: Inscrições

https://www.eventbrite.com/e/forum-virtual-a-floresta-e-o-fogo-nos-tempos-da-pandemia-tickets-110325598836
http://www.forestwise.pt/pt/covid-19/forum-virtual/
https://www.cap.pt/
https://tinyurl.com/ycqfxafz
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                                                                           DATA MAIS INFORMAÇÕES

REUNIÃO ANUAL DO ANIMAL  
TASK FORCE (ATF) 3 e 17 de junho de 2020 ATF

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

PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT 2020 22 a 24 de setembro de 2020 https://portugalsmartcities.fil.pt/

PLANETIERS WORLD GATHERING 21 a 23 de outubro de 2020 Planetiers

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL “EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL EM AÇÃO: TECENDO RELAÇÕES 

ENTRE MUSEUS, ESCOLAS E TERRITÓRIOS”
22 a 23 de outubro de 2020 Educação Patrimonial

FÓRUM INTERNACIONAL DA MOBILIDADE 
ELÉTRICA - Fórum Mobilidade

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APOIO À 
RECUPERAÇÃO DO SETOR DO TURISMO - Programa Capacitação

DESTACAM-SE AINDA:

http://animaltaskforce.eu/ATF-events-2020
https://startupole.eu/
https://portugalsmartcities.fil.pt/
https://www.planetiers.com/worldgathering/pt/
https://educacaopatrimonialemacao.wordpress.com/
https://whova.com/web/ifem_202005/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0vajB5HVutchx23LiVEiiTXE6lvu4xu4N1AsNJU2ITcDo4g/viewform


47Boletim # 27 | Julho 2020

9. PREMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES

PRÉMIO “CARTIER WOMEN’S INITIATIVE” | EDIÇÃO 2021

Estão abertas até dia 31 de julho de 2020 as candidaturas para a edição de 2021 
do Prémio “Cartier Women’s Initiative”. Este é um concurso internacional de 
projetos empresariais criado em 2006 pela Cartier, a Escola de Negócios INSEAD e 
a empresa de consultoria McKinsey & Company para identificar, apoiar e encorajar 
projetos liderados por mulheres empreendedoras. 

Este Prémio visa encorajar mulheres empreendedoras inspiradoras em todo o 
mundo a solucionar desafios globais contemporâneos: (i) apoiando e reconhecendo mulheres criativas que 
contribuem de forma concreta na busca de soluções para o futuro do nosso planeta; (ii) levando estas soluções 
empresariais ao maior número de pessoas possível.

Podem concorrer empresas que pertençam e sejam lideradas por uma mulher, que sejam lucrativas, 
que atualmente sejam geradoras de receitas e que estejam numa fase inicial (entre um e três anos de 
funcionamento).

Todos os anos, são premiadas 21 mulheres empreendedoras, três finalistas por continente (América Latina, 
América do Norte, Europa, África Subsaariana, Médio Oriente e Norte de África, Extremo Oriente e Sudeste 
Asiático).

As 21 finalistas recebem:
• Aconselhamento profissional, individual e personalizado antes da semana de Awards;
• Workshops de empreendedorismo, sessões informativas e eventos para criar uma rede de contactos durante 

a semana de Awards; 
• Visibilidade nos meios de comunicação social; 
• Uma vaga no Programa Executivo (ISEP) de 6 Dias de Empreendedorismo Social da INSEAD; 
• Oportunidades para criar uma rede de contactos através da comunidade Cartier Awards.

Mais informação disponível em: https://www.cartierwomensinitiative.com/

EUROPEAN BEE AWARD 2020

 O European Bee Award foi lançado em 2014 pela CEMA - European 
Agricultural Machinery Association e a European Landowners 
'Organization com o objetivo de premiar inovações que beneficiam 
abelhas, polinizadores e a biodiversidade em geral.

Está aberto, até dia 4 de setembro de 2020, o período de inscrição de projeto para esta edição, na qual estão a 
concurso duas categorias:

• Práticas de gestão de terras para proteção e melhoria dos polinizadores no ambiente agrícola;
• Aplicação de soluções tecnológicas inovadoras para minimização do impacto das operações agrícolas nos 

polinizadores.
Adicionalmente, será atribuída uma “Menção especial do júri” visando o reconhecimento de um projeto e/ou 

iniciativa de pequena escala.

Mais informação disponível em: Bee Award 2020

https://www.cartierwomensinitiative.com//
https://www.europeanlandowners.org/
https://www.europeanlandowners.org/
https://www.europeanlandowners.org/
https://cema-agri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=675&catid=18&Itemid=107p://
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PRÉMIO “EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO”

Estão a decorrer até 11 de setembro, as candidaturas à 7ª edição do Prémio 
Empreendedorismo e Inovação, na qual estão a concurso três categorias, alinhadas 
com as prioridades do Pacto Ecológico Europeu da Comissão Europeia:

• Sustentabilidade na Produção e Transformação, para premiar os projetos que 
permitam uma produção agrícola, agroalimentar e florestal mais sustentável;

• Economia Circular e Bioeconomia, para destacar os projetos que promovam uma 
otimização dos recursos biológicos;

• Alimentação, Nutrição e Saúde, dedicada aos projetos que permitem uma alimentação segura, nutritiva e 
de elevada qualidade.

O projeto vencedor de cada categoria receberá um prémio monetário no valor de 5.000€ e serão ainda atribuídas 
duas distinções de reconhecimento especial, também no valor de 5.000€ cada:

• Melhor projeto de Inovação em Parceria, no âmbito dos Grupos Operacionais;
• Projeto de Elevado Potencial promovido por Associado Crédito Agrícola.

Ao finalista que se destaque enquanto Jovem Empresário Rural, será também atribuída uma menção honrosa no 
valor de 2.500€. A ANI – Agência Nacional de Inovação – parceira do Prémio, atribuirá ainda um troféu ao projeto 
finalista considerado como o “melhor exemplo de projeto nascido do conhecimento” (Born From Knowledge 
Awards).

Mais informação disponível em: Empreendedorismo e Inovação

PRÉMIO CAPITAL VERDE EUROPEIA 2023 E PRÉMIO FOLHA VERDE EUROPEIA 2022

Estão a decorrer, até dia 28 de outubro de 2020, as candidaturas ao Prémio 
Capital Verde Europeia 2023 e ao Prémio Folha Verde Europeia 2022, os 
quais reconhecem cidades comprometidas com a sustentabilidade.

O Prémio Capital Verde Europeia 2023 é dirigido a cidades europeias com 
mais de 100.000 habitantes e o Prémio Folha Verde Europeia 2022 é dirigido 
a cidades europeias com mais de 20.000 habitantes e menos de 99.999 
habitantes, as quais tenham demonstrado esforços na adoção de políticas 
e estratégias que melhorem os padrões ambientais e que promovam um desenvolvimento sustentável para o 
futuro.

No âmbito do Prémio Capital Verde Europeia 2023 cada cidade candidata será avaliada com base em seu 
desempenho nos em 12 indicadores ambientais: qualidade do ar; ruído; resíduos; água; natureza e biodiversidade; 
uso sustentável do solo; crescimento verde e ecoinovação; alterações climáticas: mitigação; alterações climáticas: 
adaptação; mobilidade urbana sustentável; desempenho energético; governança.

No âmbito do Prémio Folha Verde Europeia 2022, as cidades candidatas serão avaliadas com base em seu 
desempenho em seis áreas temáticas: natureza, biodiversidade, uso sustentável do solo; qualidade do ar e ruído; 
resíduos e economia circular; alterações climáticas e desempenho energético; mobilidade urbana sustentável.

Mais informação disponível em: https://www.egcaeglaportal.eu/

https://tinyurl.com/y83gbrjc
https://www.egcaeglaportal.eu/
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RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS AINDA EM CURSO:

                                                                            ENCERRAMENTO LINK

2.ª EDIÇÃO “PRÉMIO OBCIG EMPRESAS 
INTEGRADORAS” 17 de julho de 2020 OBCIG Empresas

PRÉMIO COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE 
ANTÓNIO SÉRGIO 2020 31 de julho de 2020 PAS2020

SELO INCODE.2030 - Selo Incode2030

https://www.acm.gov.pt/-/2-edicao-premio-obcig-empresas-integradoras-candidaturas-de-1-de-junho-a-17-de-julhohttp://
https://tinyurl.com/ycvy25vb
https://www.incode2030.gov.pt/selo-incode2030http://
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10. NOTÍCIAS

PDR2020: ORIENTAÇÃO “PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO PARA O 
SETOR AGRÍCOLA”

NOVA PLATAFORMA FLORESTAS.PT

O PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural do continente, divulgou recentemente uma nova orientação 
oficial sobre “Procedimentos de Prevenção e Controlo de Infeção para o Setor Agrícola” para o setor das 
frutas e legumes, nomeadamente explorações agrícolas e centrais de embalamento e armazenamento, no 
âmbito da pandemia da COVID-19.

No documento constam as medidas gerais a aplicar nestes locais bem como regras gerais a respeitar por 
gestores de explorações agrícolas e por trabalhadores agrícolas e das centrais.

Mais informação disponível em: Orientação Setor Agrícola

A plataforma Florestas.pt é uma iniciativa da The Navigator Company sob 
coordenação técnica científica do Raiz – Instituto de Investigação da Floresta e Papel 
e o apoio da comunidade científica nacional e de várias instituições e iniciativas com 
ligação à floresta.

A plataforma Florestas.pt tem como missão recolher, sistematizar e divulgar 
informação e conhecimento abrangente sobre a floresta portuguesa, dando a 
conhecer a sua relevância, desafios e oportunidades, de uma forma clara e acessível. 
Agregando informação oficial e conhecimento técnico-científico sobre o setor, a plataforma parte de uma 
abordagem digital inovadora e transversal, que integra as diferentes dimensões e desafios colocados aos espaços 
florestais portugueses (de produção, conservação e lazer) e às suas espécies.

Mais informação disponível em: https://florestas.pt/

PROJETO QUALIFICA 4 AGRO

O projeto QUALIFICA 4 AGRO visa promover a inovação organizacional e marketing 
nas PME do setor agroalimentar com atuação na produção e comercialização de 
produtos endógenos, através da qualificação dos seus agentes para a transformação 
empresarial e implementação de tecnologias i4.0 nos seus modelos de gestão.

Do projeto resultaram ferramentas de suporte para as PME, essenciais para a promoção e valorização dos 
produtos endógenos, as quais se encontram agrupadas por temática, a saber:

• Ferramentas sociais: Manual de marketing digital; tutoriais para as redes sociais;
• Ferramentas financeiras: Manual prático de introdução à análise financeira; Modelo para análise 

económica e financeira; Guia de apoio ao uso da ferramenta “Modelo para análise económica e financeira”;
• Ferramentas degustação: Manuais sobre apresentação de azeite, queijo, presunto e enchidos e vinho.

Mais informação disponível em: https://www.qualifica4agro.pt/qualifica-4-agro/

O USO DA ÁGUA EM PORTUGAL

A Fundação Calouste Gulbenkian desafiou o C-Lab – The Consumer Intelligence Lab a desenvolver uma grande 
investigação sobre a problemática do uso da água em Portugal, num contexto em que o país se confronta com o 
risco de cenários de escassez já nas próximas duas décadas. 

http://www.pdr-2020.pt/content/download/2501/37119/version/3/file//
https://florestas.pt/
https://social.qualifica4agro.pt/
https://www.qualifica4agro.pt/financeira/
https://www.qualifica4agro.pt/degustacao/
https://www.qualifica4agro.pt/qualifica-4-agro/
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A partir de uma compreensão aprofundada das formas como os grandes utilizadores do recurso 
o usam, o valorizam, o gerem e projetam cenários da sua menor disponibilidade, pretende-
se colocar o tema da sustentabilidade da água na agenda pública. Ambiciona-se que esta 
investigação possa ser um ponto de partida para que se promova, em Portugal, um esforço 
estratégico, coletivo e multidisciplinar com vista a um uso mais eficiente e sustentável da água.

O estudo deu origem a 10 ideias chave para promover a mudança. Pretendem ser um ponto 
de partida para colocar o tema da sustentabilidade da água na agenda pública e promover um 
esforço estratégico coletivo com vista a um uso mais eficiente e sustentável deste recurso.

Mais informação disponível em: Estudo O Uso da Água

https://gulbenkian.pt/publication/o-uso-da-agua-em-portugal-10-ideias-chave
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2020/06/23155719/Uso-da-%C3%A1gua-em-Portugal_Estudo-Gulbenkian.pdf
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carmo.giao@cm-coruche.pt
observatorio@cm-coruche.pt

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

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