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1. PDR2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

OPERAÇÃO 10.2.1.3. DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO 
AGRÍCOLA (GAL ADL)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n.º 004/
GAL ADL – Litoral 

Alentejano/10213/2020

DATA DE  
ENCERRAMENTO

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

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.

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, 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 ADL, em sede de Avisos de abertura dos concursos, com 
exceção da CAE 03, nomeadamente: CAE 1101, 1105, 93192, 47112, 47192, 47210, 47220, 4725, 4729, 4776, 
47783, 479, 13101, 13102, 1320, 13910, 13920, 13930, 1394, 1399, 14, 15, 16, 17, 20411, 20420, 20530, 23132, 23311, 
2341, 3213, 3220, 01610, 024, 10611, 10613, 1071, 10821, 10892, 20591, 3511, 38, 5621, 75, 77210, 77310, 813, 82300, 
85520, 86906, 96040, 96092, 56101, 56104;

• 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 ADL, 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 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.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2423576
http://www.proder.pt/ResourcesUser/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Comunit%C3%A1ria/Anexo_I_Trat_Amesterdao.pdf
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As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo VII da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na 
sua redação atual. Com exceção das despesas referidas no n.º 1 do Anexo VII da Portaria citada apenas são 
elegíveis as despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura.

A dotação orçamental total é de 207.538€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
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AVISO Nº ALT20‐16‐2020‐56: PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO SUSTENTÁVEL (PEDU)

BENEFICIÁRIOS: 

Entidades da Administração Pública central; 
Autarquias locais e suas associações; Entidades 
do setor empresarial do Estado; 
 Entidades do setor empresarial local; Outras 
entidades.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

16 DE NOVEMBRO DE 2020

O Aviso tem como objetivo a seleção de operações enquadradas no 
âmbito no âmbito dos PEDU aprovados e na seguinte prioridade de 
investimento mobilizada: Prioridade de Investimento 6.5 (6e) ‐ Adoção de medidas destinadas a melhorar 
o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, 
incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído.

Esta prioridade está incluída no Eixo Prioritário 4 – Desenvolvimento Urbano Sustentável, estando associado 
ao objetivo temático 6 – Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
do POR. O POR define ainda que o objetivo específico desta prioridade de investimento é promover a 
qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos centros urbanos de nível superior.

São suscetíveis de apoio as intervenções que correspondam a operações enquadradas nos PEDU 
aprovados e que se enquadrem nas tipologias de investimento abrangidas pela seguinte prioridade de 
investimento mobilizada pelos referidos PEDU – Prioridade de investimento 6.5 (6e) – Regeneração Urbana 
– PARU (artigo 121º do RE SEUR), a saber:

a) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a equipamentos de 
utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou privados, com idade igual ou superior a 30 
anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, 
determinado nos termos do estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro. 

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto edificado 
envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios 
para criação de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

c) Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão, destinadas 
às tipologias de uso referidas nas alíneas anteriores. 

As candidaturas são apresentadas individualmente por cada uma das entidades beneficiárias.

O Aviso de concurso tem aplicação na NUT II da Região Alentejo, especificamente nas áreas de intervenção 
definidas nos PEDU e respetivo PARU, a saber: Alcácer do Sal, Benavente, Cartaxo, Castro Verde, Nisa, Rio 
Maior, Serpa, Vendas Novas. 

Aplicam-se ao presente Aviso as regras e limites de elegibilidade das despesas resultantes dos custos 
reais incorridos com a realização da operação que respeitem a regulamentação comunitária aplicável, 
artigo 15º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 outubro, na sua atual redação, bem como as definidas na 
respetiva regulamentação específica: Prioridade investimento 6.5 (6e) – Regeneração urbana: artigo             
7º e 124º do RE SEUR. São ainda elegíveis a cofinanciamento as despesas incorridas pelos beneficiários 

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº 

ALT20‐16‐2020‐56

2. ALENTEJO 2020 – PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 
DO ALENTEJO 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70476216/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75410276/indice
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-16-2020-56.zip
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desde 01/01/2014, conferidas pelas datas das respetivas faturas ou dos documentos de valor probatório 
equivalente.

No caso de projetos geradores de receita líquida, a despesa elegível de uma operação com custo total 
igual ou superior a 1 milhão de euros, é reduzida antecipadamente, tendo em conta o potencial da 
operação para gerar receita líquida ao longo de um determinado período de referência, que abrange 
tanto a execução da operação como o período após a sua conclusão, nos termos do disposto no artigo 19º 
do Decreto-Lei nº. 59/2014, de 27 outubro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n. º215/2015, de 6 
outubro, conforme o disposto no artigo 61º do Regulamento (EU) n.º 1303/2013, de Parlamento Europeu e 
do Conselho de 17 de dezembro.

A taxa máxima de cofinanciamento FEDER é de 85% das despesas elegíveis. Os apoios a conceder 
assumem a forma não reembolsável.

O prazo máximo de execução das operações é de 18 meses a contar da assinatura do Termo de Aceitação, 
excetuando as situações devidamente justificadas, feitas a pedido do beneficiário e após a anuência 
explícita da autoridade de gestão.

A dotação indicativa do Fundo FEDER é de 4.427.156€, com a seguinte distribuição:

Município Dotação disponível Município Dotação disponível

Alcácer do Sal 501.857€ Nisa 318.713€

Benavente 265.095 Rio Maior 1.189.673€

Cartaxo 925.068€ Serpa 480.670€

Castro Verde 283.684€ Vendas Novas 462.396€
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AVISO Nº ALT20‐16‐2020‐57: PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA – 
PARU

BENEFICIÁRIOS: 

Entidades da Administração Pública central; 
Autarquias locais e suas associações; Entidades 
do setor empresarial do Estado; 
 Entidades do setor empresarial local.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

16 DE NOVEMBRO DE 2020

O Aviso tem como objetivo a seleção de operações enquadradas 
no âmbito no âmbito do Plano de Ação aprovado e na seguinte 
prioridade de investimento mobilizada: Prioridade de Investimento 
6.5 (6e) ‐ Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e 
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e 
a promover medidas de redução de ruído.

Esta prioridade está incluída no Eixo Prioritário 8 – Ambiente e Sustentabilidade, estando associado ao 
objetivo temático 6 – Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
do POR. O POR define ainda que o objetivo específico desta prioridade de investimento é promover 
a qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos centros urbanos de nível complementar.  São 
suscetíveis de apoio as intervenções que correspondam a operações enquadradas no Plano de Ação de 
Regeneração Urbana (PARU) aprovado e que se enquadrem nas tipologias de investimento abrangidas pela 
seguinte prioridade de investimento mobilizada pelo referido Plano (PARU):

a) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a equipamentos de 
utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou privados, com idade igual ou superior a 30 
anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, 
determinado nos termos do estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro.

b) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto edificado 
envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios 
para criação de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

c) Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão, destinadas 
às tipologias de uso referidas nas alíneas anteriores.

O Aviso de concurso tem aplicação na NUT II da Região Alentejo, especificamente nas áreas de intervenção 
definidas no PARU, a saber: Avis, Barrancos, Borba, Chamusca, Crato, Monforte, Mora, Ourique, Portel, 
Sousel.

Aplicam-se ao presente Aviso as regras e limites de elegibilidade das despesas resultantes dos custos 
reais incorridos com a realização da operação que respeitem a regulamentação comunitária aplicável, 
artigo 15º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 outubro, na sua atual redação, bem como as definidas na 
respetiva regulamentação específica: Prioridade investimento 6.5 (6e) – Regeneração urbana: artigo 7º e 
124º do RE SEUR. São ainda elegíveis a cofinanciamento as despesas incorridas pelos beneficiários desde 
01/01/2014, conferidas pelas datas das respetivas faturas ou dos documentos de valor probatório equivalente.

No caso de projetos geradores de receita líquida, a despesa elegível de uma operação com custo total 

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº 

ALT20‐16‐2020‐57

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70476216/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75410276/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75410276/indice
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-16-2020-57.zip
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igual ou superior a 1 milhão de euros, é reduzida antecipadamente, tendo em conta o potencial da 
operação para gerar receita líquida ao longo de um determinado período de referência, que abrange 
tanto a execução da operação como o período após a sua conclusão, nos termos do disposto no artigo 19º 
do Decreto-Lei nº. 59/2014, de 27 outubro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n. º215/2015, de 6 
outubro, conforme o disposto no artigo 61º do Regulamento (EU) n.º 1303/2013, de Parlamento Europeu e 
do Conselho de 17 de dezembro.

A taxa máxima de cofinanciamento FEDER é de 85% das despesas elegíveis. Os apoios a conceder 
assumem a forma não reembolsável.

O prazo máximo de execução das operações é de 18 meses a contar da assinatura do Termo de Aceitação, 
excetuando as situações devidamente justificadas, feitas a pedido do beneficiário e após a anuência 
explícita da autoridade de gestão.

A dotação indicativa do Fundo FEDER é de 3.616.658€, com a seguinte distribuição:

Município Dotação disponível Município Dotação disponível

Avis 301.600€ Ourique 400.000€

Borba 738.791€ Barrancos 350.000€

Mora 308.000€ Sousel 500.000€

Chamusca 124.215€ Portel 294.052€

Monforte 200.000€ Crato 400.000€
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AVISO Nº ALT20‐43‐2020‐58: PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO SUSTENTÁVEL (PEDU)

BENEFICIÁRIOS: 

Organismos da administração direta e indireta 
do Estado; Autarquias locais e suas associações; 
Entidades do setor empresarial do Estado e do 
setor empresarial local; Pessoas coletivas de 
direito privado sem fins lucrativos.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

16 DE NOVEMBRO DE 2020

O Aviso tem como objetivo a seleção de operações enquadradas 
no âmbito dos PEDU aprovados e na seguinte prioridade de 
investimento mobilizada: Prioridade de Investimento 9.8 (9b) - A 
concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas 
urbanas e rurais.

Esta prioridade está incluída no Eixo Prioritário 4 – Desenvolvimento Urbano Sustentável, estando associado 
ao objetivo temático 9 – Promover a inclusão social e combater a pobreza. 

O POR define ainda que o objetivo específico consiste em conceder apoios financeiros a operações que 
contribuam para promover a inclusão social em territórios urbanos desfavorecidos, através de ações de 
regeneração física, económica e social.

São suscetíveis de apoio as intervenções que correspondam a operações enquadradas nos PEDU aprovado 
e que se enquadrem na tipologia de investimento abrangida pela seguinte prioridade de investimento 
mobilizada pelos referidos PEDU – Prioridade de investimento 9.8 (9b) – Comunidades desfavorecidas em 
zonas urbanas e rurais – PAICD (artigo 261º do RE ISE):

a) Reabilitação integral de edifícios de habitação social ou de edifícios devolutos, destinados a este tipo 
de habitação, ocupados maioritariamente por habitação, que tenham idade superior a 30 anos, ou, no 
caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a dois, determinado 
nos termos do estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, podendo integrar 
espaço para equipamentos, comércio, serviços ou atividades complementares da habitação, como 
estacionamento ou arrecadações. 

b) Reabilitação de espaço público, visando nomeadamente a sua requalificação, segurança, prevenção 
de comportamentos ilícitos, resiliência, melhoria do ambiente urbano, desde que seja envolvente 
a edifícios de habitação social ou cuja intervenção esteja incluída numa operação integrada de 
regeneração de um bairro de habitação social. 

c) Reabilitação ou reconversão de equipamentos de utilização coletiva, em que sejam exercidos 
atividades e serviços de âmbito social destinados a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com 
deficiência e incapacidades, bem como os destinados à prevenção e reparação das situações de 
carência, de disfunção e de marginalização social, nomeadamente as respostas sociais: Serviço de Apoio 
Domiciliário, Centros de Atividades Ocupacionais e Centros de Atividades para apoio escolar.

Podem ser submetidas candidaturas nas seguintes modalidades: individual ou em parceria. Em caso de 
parceria devem as entidades beneficiárias designar um líder que assume, perante a Autoridade de Gestão, 
a função de coordenador técnico e de interlocutor.

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº 

ALT20‐16‐2020‐58

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-43-2020-58.zip
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O Aviso de concurso tem aplicação na NUT II da Região Alentejo, especificamente nas áreas de intervenção 
definidas no PEDU e respetivo PAICD, a saber: Alcácer do Sal, Serpa, Vendas Novas.

Aplicam-se ao presente Aviso as regras e limites de elegibilidade das despesas resultantes dos custos 
reais incorridos com a realização da operação que respeitem a regulamentação comunitária aplicável, 
artigo 15º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 outubro, na sua atual redação, bem como as definidas na 
respetiva regulamentação específica: Prioridade investimento 9.8 (9b) – Comunidades desfavorecidas em 
zonas urbanas e rurais: artigo 6º e 267º do RE SEUR. São ainda elegíveis a cofinanciamento as despesas 
incorridas pelos beneficiários desde 01/01/2014, conferidas pelas datas das respetivas faturas ou dos 
documentos de valor probatório equivalente.

No caso de projetos geradores de receita líquida, a despesa elegível de uma operação com custo total 
igual ou superior a 1 milhão de euros, é reduzida antecipadamente, tendo em conta o potencial da 
operação para gerar receita líquida ao longo de um determinado período de referência, que abrange 
tanto a execução da operação como o período após a sua conclusão, nos termos do disposto no artigo 19º 
do Decreto-Lei nº. 59/2014, de 27 outubro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n. º215/2015, de 6 
outubro, conforme o disposto no artigo 61º do Regulamento (EU) n.º 1303/2013, de Parlamento Europeu e 
do Conselho de 17 de dezembro.

A taxa máxima de cofinanciamento FEDER é de 85% das despesas elegíveis. Os apoios a conceder 
assumem a forma não reembolsável.

O prazo máximo de execução das operações é de 18 meses a contar da assinatura do Termo de Aceitação, 
excetuando as situações devidamente justificadas, feitas a pedido do beneficiário e após a anuência 
explícita da autoridade de gestão.

A dotação indicativa do Fundo FEDER é de 1.035.750€, com a seguinte distribuição:

Município Dotação disponível

Alcácer do Sal 601.400€

Serpa 413.100€

Vendas Novas 21.250€

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70476216/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75410276/indice
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AVISO Nº ALT20‐43‐2020‐59: REFORÇAR A CAPACIDADE DE ATORES E REDES 
PARA A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

BENEFICIÁRIOS: 

Organismos da administração direta e indireta 
do Estado; Autarquias locais e suas associações; 
Entidades do setor empresarial do Estado e do 
setor empresarial local; Pessoas coletivas de 
direito privado sem fins lucrativos.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

16 DE NOVEMBRO DE 2020

O Aviso tem como objetivo a seleção de operações enquadradas 
no âmbito dos PAICD aprovados e na seguinte prioridade de 
investimento mobilizada: Prioridade de Investimento 9.8 (9b) - A 
concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas 
urbanas e rurais.

Esta prioridade está incluída no Eixo Prioritário 6 – Coesão Social e Inclusão, estando associado ao objetivo 
temático 9 – Promover a inclusão social e combater a pobreza. O objetivo específico consiste em conceder 
apoios financeiros a operações que contribuam para promover a inclusão social em territórios urbanos 
desfavorecidos, através de ações de regeneração física, económica e social.

As operações previstas na Prioridade de investimento (PI 9.8) e mencionada no artigo 262º do RE ISE têm 
como objetivo a regeneração física, económica e social de áreas carenciadas, incluindo bairros sociais 
ou conjuntos urbanos similares desfavorecidos onde residem comunidades desfavorecidas e respetivos 
equipamentos de utilização coletiva para a promoção da inclusão social. 

São suscetíveis de apoio as intervenções que correspondam a operações enquadradas nos PAICD 
aprovados e que se enquadrem nas tipologias de investimento abrangida pela seguinte prioridade de 
investimento: Prioridade de investimento 9.8 (9b) – Comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais 
– PAICD (artigo 261º do RE ISE):

a) Reabilitação integral de edifícios de habitação social ou de edifícios devolutos, destinados 
a este tipo de habitação, ocupados maioritariamente por habitação, que tenham idade superior a 30 
anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a dois, 
determinado nos termos do estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, podendo 
integrar espaço para equipamentos, comércio, serviços ou atividades complementares da habitação, 
como estacionamento ou arrecadações.

b) Reabilitação de espaço público, visando nomeadamente a sua requalificação, segurança, 
prevenção de comportamentos ilícitos, resiliência, melhoria do ambiente urbano, desde que seja 
envolvente a edifícios de habitação social ou cuja intervenção esteja incluída numa operação integrada 
de regeneração de um bairro de habitação social. 

c) Reabilitação ou reconversão de equipamentos de utilização coletiva, em que sejam exercidos 
atividades e serviços de âmbito social destinados a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com 
deficiência e incapacidades, bem como os destinados à prevenção e reparação das situações de 
carência, de disfunção e de marginalização social, nomeadamente as respostas sociais: Serviço de Apoio 
Domiciliário, Centros de Atividades Ocupacionais e Centros de Atividades para apoio escolar.

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº 

ALT20‐16‐2020‐59

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-43-2020-59.zip
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Podem ser submetidas candidaturas nas seguintes modalidades: individual ou em parceria. Em caso de 
parceria devem as entidades beneficiárias designar um líder que assume, perante a Autoridade de Gestão, 
a função de coordenador técnico e de interlocutor.

O presente Aviso tem aplicação nas áreas de intervenção definidas no PAICD dos Centros Urbanos 
Complementares identificados no Anexo I do Aviso, a saber: Alandroal, Almodôvar, Alter do Chão, Borba, 
Cuba, Ourique, Redondo.

A taxa máxima de cofinanciamento FEDER aplicável a cada operação a apoiar é de 85% das despesas 
elegíveis, de acordo com o artigo 5º do Regulamento Específico “Inclusão Social e Emprego”, salvo se outra 
resultar da aplicação das normas em vigor em matéria de auxílios de Estado e/ou de operações geradoras 
de receitas. Os apoios a conceder assumem a forma não reembolsável. 

O prazo máximo de execução das operações é de 18 meses a contar da assinatura do Termo de Aceitação, 
excetuando as situações devidamente justificadas, feitas a pedido do beneficiário e após a anuência 
explícita da autoridade de gestão.

A dotação indicativa do Fundo FEDER é de 1.205.793€, com a seguinte distribuição:

Município Dotação disponível Município Dotação disponível

Alter do Chão 150.000€ Almodôvar 366.265€

Alandroal 153.925€ Cuba 124.336€

Borba 170.000€ Cuba 66.267€

Redondo 175.000€
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O objetivo específico do presente Aviso, a partir do reforço da capacidade de atores e redes para a 
promoção de ações de desenvolvimento territorial (objetivo temático 11 - prioridade de investimento 
11.2) reveste-se particularmente importante em contextos territoriais desvitalizados e com maior nível de 
exposição às alterações físicas, económicas e sociais provocadas por fenómenos extremos, como é o caso 
dos relacionados com as alterações climáticas, e que são cada vez mais frequentes no território do Alentejo. 

Importa, com base no domínio educação, estimular o desenvolvimento de projetos inovadores e iniciativas 
piloto de boas práticas de redes de atores institucionais, capacitando esses atores e redes com vista a uma 
intervenção territorial integrada ao nível regional, visando:

• O envolvimento da sociedade (atores coletivos e individuais) nos desafios atuais, em particular 
nos decorrentes das alterações climáticas, apostando na educação, informação e sensibilização, 
contribuindo para aumentar a ação individual e coletiva;

• Contribuir para a resiliência e para a capacidade regional de adaptação às vulnerabilidades físicas, 
económicas e sociais, em particular as decorrentes dos impactes das alterações climáticas;

• Promover a consolidação de um território economicamente, ambientalmente e socialmente mais 
equilibrado, assente numa economia competitiva, circular, resiliente e neutra em carbono, gerando mais 
riqueza, emprego e bem-estar.

São suscetíveis de apoio as tipologias de operações cujas ações a desenvolver sejam enquadradas 
no âmbito de projetos inovadores e iniciativas piloto de boas práticas de redes de atores institucionais, 
incluindo os que visem o reforço das capacidades de cooperação internacional das instituições regionais 
tendo em vista potenciar o seu contributo para o desenvolvimento regional, designadamente:

a) Ações de diagnóstico, com base na temática, para a estruturação de ações de adaptação, com base 
em comportamentos e/ou de mitigação, com base na tomada de decisões locais na implementação e 
ações piloto/inovadoras para o contexto; 

b) Estudos em lógicas de inovação cruzada que permitam aplicação de modelos, propostas de decisão 

BENEFICIÁRIOS: 

Entidades da Administração desconcentrada 
do Estado; Outros níveis da administração ou 
outras entidades públicas e privadas, sem fins 
lucrativos, que demonstrem possuir experiência 
ao nível da investigação, da educação e 
formação e da capacitação, mas também 
da concretização de iniciativas e projetos 
diretamente relacionados com os objetivos do 
aviso e no âmbito de protocolos celebrados com 
a administração desconcentrada.

AVISO Nº ALT20‐64‐2020‐60: REFORÇAR A CAPACIDADE DE ATORES E REDES 
PARA A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

DATA DE  
ENCERRAMENTO

26 DE NOVEMBRO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº 

ALT20‐16‐2020‐60

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=15173a7f-8018-4015-9e97-143175fd9c7c
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e/ou ações de adaptação e/ou de mitigação; 

c) Ações de capacitação (oficinas, seminários, congressos) dos diversos públicos-alvo que, com base 
nos estudos e ações de diagnóstico, possam resultar em transformação de comportamentos e/ou 
propostas de decisão local para a implementação de medidas; 

d) Construção e implementação de modelos de formação e/ou de educação não formal/informal 
(materiais, conteúdos e métodos pedagógicos) para os vários públicos-alvo com base nos estudos e 
diagnósticos desenvolvidos; 

e) Ações de divulgação e de sensibilização, no âmbito da temática, para os vários públicos no sentido de 
produzir mais conhecimento e mais resiliência coletiva nos territórios.

O Aviso tem aplicação na NUT II da Região Alentejo.

São elegíveis os seguintes tipos de despesas:

• Aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica e consultoria, quando demonstrada 
inequivocamente a sua necessidade para a operação;

• Despesas com a promoção e divulgação da operação;

• Despesas com pessoal técnico do(s) beneficiário(s) dedicado às atividades da operação;

• Rendas, alugueres e amortizações, as despesas com o aluguer, ou amortização de equipamentos 
diretamente relacionados com a operação, assim como os alugueres ou amortizações das viaturas para 
o transporte de participantes da operação; 

• Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das operações, 
as despesas com a elaboração de diagnósticos de necessidades, divulgação da operação, aquisição, 
elaboração e reprodução de recursos didáticos, aquisição de livros e de documentação, despesas 
com materiais pedagógicos, e ainda as decorrentes da aquisição de serviços técnicos especializados 
relacionados com a avaliação dos projetos e dos seus resultados globais. 

Não são consideradas elegíveis as despesas referidas no artigo 17º da Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, 
na sua atual redação.  A taxa de financiamento FSE é de 85%, além da contribuição pública nacional (15%), 
sendo esta última suportada pelos beneficiários quando integrem os previstos no n.º 3 do artigo 67.º do 
Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 127/2019, de 2019-08-29.

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

A dotação do FSE é de 2.500.000€.

https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/75468609/view?p_p_state=maximized
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AVISO Nº ALT20‐06‐2020‐62: PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO SUSTENTÁVEL (PEDU)

BENEFICIÁRIOS: 

Entidades públicas; empresas e concessionárias 
de transportes públicos de passageiros; outras 
pessoas coletivas de direito público e privado 
desde que envolvam a realização de parcerias 
entre agentes públicos e privados.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

16 DE NOVEMBRO DE 2020

O Aviso tem como objetivo a seleção de operações enquadradas 
no âmbito dos PEDU aprovados e na seguinte prioridade de 
investimento mobilizada: Prioridade de Investimento 4.5 (4e) – 
Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente 
as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de 
adaptação relevantes para a atenuação.

Esta prioridade está incluída no Eixo Prioritário 4 – Desenvolvimento Urbano Sustentável, estando associado 
ao objetivo temático 4 – Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os 
setores. O objetivo específico desta prioridade de investimento é apoiar a mobilidade urbana sustentável e 
a descarbonização em centros urbanos de nível superior.

São suscetíveis de apoio as intervenções que correspondam a operações enquadradas nos PEDU aprovado 
e que se enquadrem na tipologia de investimento abrangida pela seguinte prioridade de investimento 
mobilizada pelos referidos PEDU – Prioridade de investimento 4.5 (4e) – Mobilidade Urbana – PAMUS (artigo 
66º do RE SEUR):

a) Construção de ciclovias ou vias pedonais, excluindo as que tenham fins de lazer como objetivo 
principal, podendo exigir a eliminação de pontos de acumulação de acidentes que envolvem peões e 
ciclistas;

b) Melhoria das soluções de bilhética integrada; 

c) Investimentos em equipamento de sistemas inteligentes de controlo de tráfego rodoviário, quando 
comprovado o relevante contributo para a redução de GE;

d) Melhoria da rede de interfaces de transportes urbanos públicos coletivos, tendo em especial atenção 
a qualidade do serviço prestado, as suas acessibilidades aos peões e bicicletas, a sua organização 
funcional e a sua inserção urbana no território;

e) Ações que reduzam as emissões de gases de efeitos de estufa em zonas de elevadas concentrações; 

f) Estruturação de corredores urbanos de procura elevada, nomeadamente, priorizando o acesso 
à infraestrutura por parte dos transportes públicos e dos modos suaves, criando nomeadamente 
corredores específicos “em sítio próprio”; 

g) Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real; 

h) Desenvolvimento e aquisição de equipamento para sistemas de gestão e informação para soluções 

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº 

ALT20‐06‐2020‐62

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=28f43f49-2739-4a6c-9d43-3490b8186b78
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inovadoras e experimentais de transporte, adequadas à articulação entre os territórios urbanos e os 
territórios de baixa densidade populacional, incluindo para as soluções flexíveis de transporte com 
utilização de formas de energia menos poluentes; 

i) Outras intervenções em espaço público que promovam a pedonalização dos centros urbanos e a 
adoção de práticas de mobilidade suave que garantam o direito à mobilidade de todos os cidadãos, em 
particular cidadãos com mobilidade reduzida.

As candidaturas são apresentadas individualmente por cada uma das entidades beneficiárias previstas 
no Aviso. Os beneficiários têm de se encontrar integrados nos Planos Estratégicos de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável (PEDUS) aprovados.

O Aviso tem aplicação na NUT II da Região Alentejo, especificamente nas áreas de intervenção definidas 
nos PEDU e respetivos PAMUS, a saber: Alcácer do Sal, Vendas Novas, Castro Verde, Serpa e Cartaxo.

Aplicam-se ao presente Aviso as regras e limites de elegibilidade das despesas resultantes dos custos 
reais incorridos com a realização da operação que respeitem a regulamentação comunitária aplicável, 
artigo 15º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 outubro, na sua atual redação, bem como as definidas 
na respetiva regulamentação específica: Prioridade investimento 4.5 (4e) – Mobilidade Urbana: artigo 
7º do RE SEUR. São ainda elegíveis a cofinanciamento as despesas incorridas pelos beneficiários 
desde 01/01/2014, conferidas pelas datas das respetivas faturas ou dos documentos de valor probatório 
equivalente.

No caso de projetos geradores de receita líquida, a despesa elegível de uma operação com custo total 
igual ou superior a 1 milhão de euros, é reduzida antecipadamente, tendo em conta o potencial da 
operação para gerar receita líquida ao longo de um determinado período de referência, que abrange 
tanto a execução da operação como o período após a sua conclusão, nos termos do disposto no artigo 19º 
do Decreto-Lei nº. 59/2014, de 27 outubro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n. º215/2015, de 6 
outubro, conforme o disposto no artigo 61º do Regulamento (EU) n.º 1303/2013, de Parlamento Europeu e 
do Conselho de 17 de dezembro.

A taxa máxima de cofinanciamento FEDER é de 85% das despesas elegíveis. Os apoios a conceder 
assumem a forma não reembolsável.

O prazo máximo de execução das operações é de 18 meses a contar da assinatura do Termo de Aceitação, 
excetuando as situações devidamente justificadas, feitas a pedido do beneficiário e após a anuência 
explícita da autoridade de gestão.

A dotação indicativa do Fundo FEDER é de 2.386.033€, com a seguinte distribuição:

Município Dotação disponível

Alcácer do Sal 221.000€

Cartaxo 559.225€

Castro Verde 146.835€

Serpa 985.660€

Vendas Novas 473.313€

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70476216/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75410276/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75410276/indice
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BENEFICIÁRIOS: 

Entidades gestoras de resíduos urbanos com 
enquadramento nas alíneas d), f) e h) do n.º 1 
do artigo 89.º do RESEUR: d) Autarquias Locais 
e suas Associações; f) Sector empresarial 
local; h) Empresas concessionárias municipais, 
intermunicipais ou multimunicipais, apenas 
para a tipologia de operação prevista na alínea 
iv) do ponto 3 do Aviso.

INVESTIMENTOS COM VISTA À VALORIZAÇÃO DE BIORRESÍDUOS EM 
PORTUGAL CONTINENTAL – 3.º AVISO

Os apoios previstos no âmbito do presente Aviso têm como principal objetivo a redução da deposição em 
aterro e o aumento da recolha seletiva e da reciclagem.

Deste modo, as tipologias de operação passíveis de apresentação de candidatura são as que se encontram 
previstas nas subalíneas iv) e v) da alínea a) do artigo 88º do RE SEUR:

• iv) Investimentos com vista ao aumento da valorização orgânica de resíduos, através do reforço 
e otimização do tratamento mecânico ou mecânico e biológico (TM ou TMB), designadamente 
através de instalação de novas TM e TMB, adaptação tecnológica das TM e TMB existentes, bem 
como a instalação de linhas de tratamento adicionais em TM e TMB existentes acrescidos de 
túneis de compostagem, digestores e equipamento de afinação do composto, e entre outros, 
incluindo também investimentos em estações de transferência e respetivas viaturas para 
encaminhamento dos RU para valorização orgânica e/ou material, incluindo a valorização 
energética do biogás; 
No âmbito desta tipologia, apenas são elegíveis as candidaturas destinadas a investimentos que visem 
a ampliação e/ou adaptação de infraestruturas de valorização de biorresíduos recolhidos seletivamente, 
promovidos por entidades gestoras em alta, para a receção e valorização deste tipo de resíduos, desde 
que os mesmos já sejam recolhidos seletivamente pelas entidades gestoras em baixa ou venham a 
ser recolhidos seletivamente no âmbito de investimentos previstos em candidaturas aprovadas pelo 
POSEUR e cuja conclusão se preveja que será concretizada em simultâneo com os investimentos 
previstos na candidatura.

• v) Investimentos com vista ao aumento de recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis 
(RUB), de compostagem doméstica de RUB e de valorização orgânica de RUB para produção de 
composto, incluindo sistemas de recolha porta-a-porta de RUB e PAYT.
No âmbito desta tipologia, apenas são elegíveis as candidaturas destinadas a investimentos que visem 
a recolha seletiva de biorresíduos, em municípios que sejam abrangidos por entidades gestoras em alta 
que já tenham capacidade de valorização desses biorresíduos ou que estejam a realizar investimentos 
infraestruturais aprovados pelo POSEUR para terem a adequada capacidade de valorização orgânica 
dos biorresíduos a recolher seletivamente, e cuja conclusão se preveja que será concretizada em 
simultâneo com os investimentos previstos na candidatura.
Para as candidaturas da tipologia de operação v) (recolha seletiva de biorresíduos) deve ser 
demonstrado que a candidatura abrange áreas distintas das contempladas em anteriores operações 

MAIS INFORMAÇÕES

POSEUR-11-2020-15

DATA DE  
ENCERRAMENTO

2.ª FASE: 29 DE JANEIRO DE 
2021 (18H00)

3. POSEUR – PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE 
E EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS 

1.ª FASE: 15 DE DEZEMBRO 
DE 2020 (18H00)

https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-11-2020-15-investimentos-com-vista-%C3%A0-recolha-seletiva-e-valoriza%C3%A7%C3%A3o-de-biorres%C3%ADduos-em-portugal-continental-3%C2%BA-aviso/
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financiadas pelo POSEUR, evidenciando a não sobreposição, mas sim a complementaridade entre 
a atual candidatura e a(s) demais operação(ões) já aprovadas anteriormente. Deve ainda abranger 
freguesias marcadas a verde no quadro do mapeamento do estudo referido no ponto 2 - “Estudo prévio 
sobre a implementação da recolha seletiva em Portugal Continental incidindo em especial sobre o 
fluxo dos biorresíduos” (Anexo V do Aviso) e apresentar a respetiva justificação para a seleção das 
freguesias abrangidas.

Sem prejuízo das regras e limites à elegibilidade de despesas definidas no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
159/2014, de 27 de outubro, na sua redação atual, são elegíveis as despesas indispensáveis à concretização 
das operações que vierem a ser aprovadas no âmbito do presente Aviso, resultantes dos custos reais 
incorridos com a realização da operação, previstas no artigo 7.º e 92.º do RE SEUR. São elegíveis, consoante 
a tipologia de operação, as seguintes despesas: 

• Aquisição de contentores de recolha seletiva e viaturas para recolha seletiva de biorresíduos, 
equipamentos e infraestruturas de valorização de biorresíduos recolhidos seletivamente, bem como 
outras despesas diretamente ligadas à operação, como sejam a elaboração de estudos e projetos 
que fundamentem o dimensionamento da operação candidata, e outros necessários à candidatura, 
nomeadamente estudo de viabilidade financeira. 

• Para a tipologia de operação prevista na alínea v) do ponto 3 do Aviso, são igualmente elegíveis as 
ações de informação, divulgação e sensibilização destinadas à população abrangida pela operação, de 
modo a maximizar os efeitos e resultados da operação, num montante máximo correspondente a 15% 
do custo total elegível da operação. 

• No caso de operações que prevejam a aquisição de viaturas para recolha seletiva de biorresíduos, o 
montante máximo elegível para este investimento é de 40% do custo total elegível da operação.

• Apenas são elegíveis equipamentos que tenham como objetivo o aumento da capacidade de recolha 
seletiva e de valorização de biorresíduos, não sendo elegíveis equipamentos que se destinem à reserva 
ou à substituição de equipamentos existentes.

A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de 18.000.000€, sendo que 10.000.000€ ficarão 
afetos à tipologia de investimento prevista na alínea iv) do ponto 3 (infraestruturas de valorização de 
biorresíduos), e 8.000.000€ ficarão afetos à tipologia de investimento prevista na alínea v) do ponto 3 
(recolha seletiva de biorresíduos). A dotação máxima de Fundo de Coesão a atribuir a cada candidatura 
não poderá ultrapassar os seguintes limites:

• Candidaturas da tipologia de operação iv): 2.000.000€, por candidatura;

• Candidaturas da tipologia de operação v): 500.000€, por candidatura;

A taxa máxima de cofinanciamento de Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 75%.

Cada entidade apenas poderá apresentar uma candidatura por tipologia de operação. No caso de 
pretender candidatar-se às duas tipologias de operação previstas neste Aviso, o beneficiário terá que 
apresentar duas candidaturas autónomas.

https://poseur.portugal2020.pt/media/42706/anexo-v-quadro-do-mapeamento_biorresiduos.xlsx
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BENEFICIÁRIOS: 

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

DATA DE  
ENCERRAMENTO

18 DE DEZEMBRO DE 2020 
(18H00)

O presente apoio objetiva:

• Complementar e desenvolver as competências dos desempregados, nomeadamente dos jovens, 
de forma a melhorar o seu perfil de empregabilidade, através de experiência prática em contexto de 
trabalho;

• Apoiar a transição entre o sistema de qualificações e o mercado de trabalho, nomeadamente, 
promovendo a inserção na vida ativa dos jovens com níveis adequados de qualificação;

• Promover o conhecimento sobre novas formações e competências junto das empresas e promover a 
criação de emprego em novas áreas;

• Apoiar a melhoria das qualificações e a reconversão da estrutura produtiva.

O apoio destina-se a Estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, tendo em vista promover a 
inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados.

Salientam-se os seguintes aspetos:

i. Considera-se estágio o desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de trabalho, que não 
pode consistir na ocupação de posto de trabalho.

ii. Não são abrangidos por esta Medida os estágios curriculares de quaisquer cursos ou estágios cujo 
plano requeira perfil de formação e competências nas áreas da medicina e da enfermagem. 

iii. Podem ser abrangidos os estágios para acesso a profissões reguladas, sem prejuízo de decisões 
próprias das Associações Públicas Profissionais.

iv. Os estágios que tenham como destinatários pessoa com deficiência e incapacidade; pessoa que 
integre família monoparental; pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se 
encontre igualmente inscrito como desempregado no IEFP; vítima de violência doméstica; refugiado; 
ex-recluso ou que cumpra/tenha cumprido penas ou medidas judiciais não privativas de liberdade; 
toxicodependente em processo de recuperação; pessoas em situação de sem-abrigo; pessoa a quem 
tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal e que tenha prestado cuidados enquanto 
cuidador informal principal, têm a duração de 12 meses, não prorrogáveis. 

MAIS INFORMAÇÕES
ATIVAR.PT

ESTÁGIOS ATIVAR.PT

4. OUTRAS OPORTUNIDADES DE APOIO

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp
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v. Os estágios promovidos por entidades abrangidas pelo regime especial, reconhecido pelo IEFP, como 
de interesse estratégico para a economia nacional ou de determinada região podem ter a duração de 6, 
9 ou 12 meses.

Os destinatários deste apoio são os desempregados inscritos nos serviços de emprego que reúnam uma 
das seguintes condições:

• Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 30 anos, com uma qualificação de 
nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ);

• Pessoas com idade superior a 30 e menor ou igual a 45 anos, que se encontrem desempregadas há 
mais de 12 meses, desde que tenham obtido há menos de três anos uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 
7 ou 8 do QNQ ou se encontrem inscritas em Centro Qualifica, no caso de terem uma qualificação de 
nível 2 ou 3 do QNQ; 

• Pessoas com idade superior a 45 anos que se encontrem desempregadas há mais de 12 meses, 
detentoras de uma qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ que se encontrem inscritas em Centro 
Qualifica, ou de nível 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ; 

• Pessoas com deficiência e incapacidade; 

• Pessoas que integrem família monoparental; 

• Pessoas cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união de facto se encontrem igualmente 
inscritos como desempregados no IEFP; 

• Vítimas de violência doméstica; 

• Refugiados; 

• Ex-reclusos e aqueles que cumpram ou tenham cumprido penas ou medidas judiciais não privativas 
de liberdade e estejam em condições de se inserirem na vida ativa; 

• Toxicodependentes em processo de recuperação; 

• Pessoas que tenham prestado serviço efetivo nas Forças Armadas que se encontrem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; 

• Pessoas em situação de sem-abrigo; 

• Pessoas a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal e que tenham prestado 
cuidados enquanto cuidador informal principal;

• Pertençam a outro público específico a definir em regulamentação própria ou por despacho do 
membro do Governo responsável pela área do emprego, em função das prioridades da política pública, 
nomeadamente desempregado inscrito que seja membro do agregado familiar de destinatário 
apoiado na medida Emprego Interior MAIS — Mobilidade Apoiada para Um Interior Sustentável 
(Portaria n.º 174/2020, de 17 de julho).

Até 30 de junho de 2021 são ainda elegíveis os desempregados inscritos nos serviços de emprego que 
reúnam uma das seguintes condições:

• Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 35 anos, detentoras de uma 
qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ; 

• Pessoas com idade superior a 35 e menor ou igual a 45 anos, que se encontrem desempregadas 
há pelo menos seis meses, desde que tenham obtido há menos de três anos uma qualificação de 
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nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ, ou se encontrem inscritas em Centro Qualifica, no caso de terem uma 
qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ;

• Pessoas com idade superior a 45 anos, que se encontrem desempregadas há mais de seis meses, 
detentoras de qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ que se encontrem inscritas em Centro Qualifica, ou 
de nível 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ.

De notar que:

i. São equiparadas a desempregados, as pessoas inscritas no IEFP como trabalhadores com contrato de 
trabalho suspenso com fundamento no não pagamento pontual da retribuição. 

ii. Os destinatários que tenham frequentado um estágio profissional financiado, total ou parcialmente, 
pelo Estado português, só podem frequentar um novo estágio ao abrigo desta medida caso tenham, 
após o início do anterior estágio, obtido um novo nível de qualificação nos termos do QNQ ou uma 
qualificação em área diferente na qual o novo estágio se enquadra. A frequência de um segundo 
estágio só pode ocorrer 12 meses após a conclusão do estágio anterior.

O apoio contempla:

• Para os estagiários:

1) Bolsa de estágio, cujo valor é o seguinte:

o 1 IAS – sem nível de qualificação, nível 1 e 2: 438,81€

o 1,2 IAS – nível 3: 526,57€

o 1,4 IAS – nível 4: 614,33€

o 1,5 IAS – nível 5: 658,22€

o 1,8 IAS – nível 6: 789,86€

o 2,1 IAS - nível 7: 921,50€

o 2,4 IAS - nível 8: 1053,14€

2) Refeição ou subsídio de alimentação

3) Seguro de acidentes de trabalho

4) O estagiário que se enquadre na situação pessoa com deficiência e incapacidade; pessoa que 
integre família monoparental; pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se 
encontre igualmente inscrito como desempregado no IEFP; vítima de violência doméstica; refugiado; 
ex-recluso ou que cumpra/tenha cumprido penas ou medidas judiciais não privativas de liberdade; 
toxicodependente em processo de recuperação; pessoa em situação de sem-abrigo; pessoa a quem 
tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal e que tenha prestado cuidados enquanto 
cuidador informal principal, tem direito a que a entidade assegure o respetivo transporte entre a 
sua residência habitual e o local de estágio ou, quando esta não o possa assegurar, tem direito ao 
pagamento de despesas de transporte ou a subsídio de transporte no montante equivalente a 10% do 
IAS.

• Para as entidades promotoras:

1) Bolsa de estágio
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o Comparticipação de 80% nas seguintes situações: (i) quando a entidade promotora é pessoa 
coletiva de natureza privada sem fins lucrativos; (ii) estágios enquadrados no âmbito do regime 
especial de interesse estratégico; (iii) no primeiro estágio desenvolvido por entidade promotora com 
10 ou menos trabalhadores, referente à primeira candidatura à medida e desde que não tenha já 
obtido condições de apoio mais favoráveis noutro estágio financiado pelo IEFP.

o Comparticipação de 65% nas restantes situações (até 30 de junho de 2021, a comparticipação é de 
75%).

o As percentagens de comparticipação acima referidas são acrescidas de 15% no caso de: (i) estagiário 
que se encontre na situação de pessoa com deficiência e incapacidade; pessoa que integre família 
monoparental; pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre 
igualmente inscrito como desempregado no IEFP; vítima de violência doméstica; refugiado; ex-
recluso ou que cumpra/tenha cumprido penas ou medidas judiciais não privativas de liberdade; 
toxicodependente em processo de recuperação; pessoa em situação de sem-abrigo; pessoa a quem 
tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal e que tenha prestado cuidados enquanto 
cuidador informal principal; (ii) projetos de estágio em território do interior, nos termos definidos pela 
Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho.

o A comparticipação financeira do IEFP na bolsa de estágio não pode ultrapassar os 95%.

2) Alimentação, no valor fixado para os trabalhadores que exercem funções públicas: 4,77€/dia;

3) Prémio do seguro de acidentes de trabalho: 3,296% IAS = 14,46€;

4) Despesas de transporte, quando aplicável, por exemplo, estagiário com deficiência e incapacidade: 
10% IAS = 43,88€.

Caso seja celebrado com o estagiário um contrato de trabalho sem termo, no prazo máximo de 20 dias 
úteis a contar da data de conclusão do estágio, é concedido à entidade promotora um prémio ao emprego 
no valor de:

• 2 vezes a retribuição base mensal nele prevista, até ao limite de 5 vezes o valor do IAS (até 30 de junho 
de 2021, 3 vezes a retribuição base mensal nele prevista, até ao limite de 7 vezes o valor do IAS);

• Majoração de 20% do valor do prémio quando a contratação suceda a contrato de estágio celebrado 
no seguimento de projeto de estágio em território do interior; 

Majoração de 30% do valor do prémio de acordo com o previsto na Portaria n.º 84/2015, de 20 de março, 
que regulamenta a medida de Promoção de Igualdade de Género no Mercado de Trabalho.
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BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas coletivas de direito privado com sede 
em Portugal, pessoas singulares com domicílio 
fiscal em Portugal e grupos informais, desde que 
nomeiem como seu representante uma pessoa 
singular ou coletiva com domicílio ou sede 
fiscal em Portugal, que aqui exerçam a título 
predominante atividades profissionais numa ou 
mais das áreas artísticas – artes performativas 
(circo contemporâneo e artes de rua, dança, 
música e teatro), artes visuais (arquitetura, artes 
plásticas, design, fotografia e novos media) e 
cruzamento disciplinar.
Não são elegíveis: (1) fundações privadas ou 
as fundações públicas de direito privado que 
tenham outro tipo de financiamento continuado, 
assegurado pelo programa orçamental da 
área da cultura, bem como as associações 
exclusivamente constituídas por entidades 
públicas e as empresas do setor público 
empresarial. De notar que (i) as atividades 
propostas neste concurso não podem ter sido 
ou vir a ser apresentadas a outros programas de 
apoio promovidos pela DGARTES em 2020; (ii) os 
projetos e as atividades não podem ser objeto de 
apoios cumulativos, pelo que a mesma atividade 
ou o mesmo projeto apenas devem constar de 
uma única candidatura ao presente programa de 
apoio ou contrato com a DGARTES.

PROGRAMA DE APOIO EM PARCERIA ARTE SEM LIMITES - CRIAÇÃO

O presente Programa tem como objetivo principal promover a prática profissional de artistas com 
deficiência e/ou S/surdos, enquanto criadores e intérpretes de projetos artísticos. Neste sentido, pretende-
se fomentar a diversidade do panorama artístico nacional através da abertura de um programa de apoio 
à criação, que inclua nas suas equipas artísticas profissionais com deficiência e/ou S/surdos e que seja um 
estímulo ao surgimento de projetos liderados por estes artistas.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

12 DE NOVEMBRO  
(17H00)

MAIS INFORMAÇÕES
PARCERIA ARTE SEM 
LIMITES - CRIAÇÃO

https://www.dgartes.gov.pt/sites/default/files/aviso_integral_pap2020_artesemlimites_criacao.pdf
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Podem ser apoiados projetos e atividades na área das artes performativas, nas quais se incluem o circo 
contemporâneo e as artes de rua, a dança, a música e o teatro; na área das artes visuais que integram a 
arquitetura, as artes plásticas, design, fotografia e novos media e na área de cruzamento disciplinar. Os 
projetos devem integrar na sua equipa artística, profissional/ais com deficiência e/ou S/surdos.

Os objetivos específicos para cada área artística são os seguintes:

• Artes performativas: (i) para o circo contemporâneo e artes de rua, fomentar, valorizar e promover a 
sua prática, enquadrada na produção artística contemporânea; (ii) para a dança, a música e o teatro, 
fomentar, preservar, valorizar e promover as respetivas culturas nas suas diversas manifestações.

• Artes visuais: (i) para a arquitetura, o design e a fotografia, enquanto ato artístico, fomentar, preservar, 
valorizar e promover as respetivas culturas, nas suas diversas manifestações; (ii) para as artes plásticas, 
fomentar, preservar, valorizar e promover as suas diversas manifestações; (iii) para os novos media, 
fomentar, valorizar e promover projetos artísticos que tenham na sua génese o recurso a meios digitais 
e eletrónicos, nas suas diversas manifestações.

• Cruzamento disciplinar: fomentar, preservar, valorizar e promover as múltiplas práticas de reflexão, 
relação e intersecção entre disciplinas artísticas ou com outras áreas do conhecimento.

Não são admitidos projetos que contemplem outras áreas artísticas que não as mencionadas 
anteriormente, nomeadamente, literatura, cinema/audiovisual e ilustração editorial, didática ou publicitária. 
A inclusão de quaisquer atividades nestas áreas implica a não admissão da candidatura.

Com o presente apoio e considerando os domínios de atividade previstos, visam-se prosseguir os seguintes 
objetivos artísticos e de interesse público cultural:

1) Prosseguir os objetivos específicos da área artística a que se candidata; 

2) Promover a participação e qualificação das comunidades e dos públicos na cultura em diversos 
domínios da atividade artística e boas práticas de acessibilidade; 

3) Valorizar a dimensão educativa e de sensibilização para a cultura; 

4) Incentivar projetos emergentes e dinamizadores do setor, incluindo o surgimento e aprofundamento 
de novos modelos criativos que permitam o trabalho presencial, virtual ou misto e/ou que criem 
alternativas à apresentação pública presencial das obras artísticas; 

5) Valorizar a pesquisa e experimentação artísticas como práticas inovadoras do desenvolvimento e do 
conhecimento.

O candidato deve optar e justificar, em candidatura, um mínimo de dois objetivos de interesse público 
cultural previstos no número anterior, que considere cumpridos pelo projeto, além da obrigação de 
justificar o cumprimento dos objetivos da área artística pela qual se candidata.

Os projetos devem inscrever-se predominantemente no domínio da criação, que consiste no processo 
de elaboração criativa, em diferentes fases, que origina o objeto artístico (material ou imaterial) e que 
pode integrar os seguintes subdomínios: (1) Conceção, execução e apresentação de obras; (2) Residências 
artísticas; (3) Interpretação de repertório, nomeadamente na área da música.

Os projetos devem prever obrigatoriamente atividade pública, podendo esta ser em formato presencial, 
virtual ou misto.

Os projetos devem ser executados entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021.

A dotação financeira disponível é de 900.000€. O montante a atribuir por candidatura corresponde ao 
valor do apoio solicitado, que não poderá ultrapassar o valor máximo de 30.000€.
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BENEFICIÁRIOS: 

Beneficiários: Pessoas coletivas de direito 
privado com sede em Portugal, pessoas 
singulares com domicílio fiscal em Portugal e 
grupos informais, desde que nomeiem como seu 
representante uma pessoa singular ou coletiva 
com domicílio ou sede fiscal em Portugal, que 
aqui exerçam a título predominante atividades 
profissionais numa ou mais das áreas artísticas 
– artes performativas (circo contemporâneo 
e artes de rua, dança, música e teatro), artes 
visuais (arquitetura, artes plásticas, design, 
fotografia e novos media) e cruzamento 
disciplinar.
Não são elegíveis: (1) fundações privadas ou 
as fundações públicas de direito privado que 
tenham outro tipo de financiamento continuado, 
assegurado pelo programa orçamental da 
área da cultura, bem como as associações 
exclusivamente constituídas por entidades 
públicas e as empresas do setor público 
empresarial. De notar que (i) as atividades 
propostas neste concurso não podem ter sido 
ou vir a ser apresentadas a outros programas de 
apoio promovidos pela DGARTES em 2020; (ii) os 
projetos e as atividades não podem ser objeto de 
apoios cumulativos, pelo que a mesma atividade 
ou o mesmo projeto apenas devem constar de 
uma única candidatura ao presente programa de 
apoio ou contrato com a DGARTES.

PROGRAMA DE APOIO EM PARCERIA ARTE SEM LIMITES – ACESSIBILIDADE À OFERTA 
TURÍSTICA

O presente Programa tem como objetivo principal garantir o acesso a pessoas com deficiência e/ou S/
surdas à oferta artística em diferentes espaços de apresentação. Pretende-se desta forma, promover 
a inclusão de serviços de acessibilidade, tais como, interpretação em Língua Gestual Portuguesa, 

DATA DE  
ENCERRAMENTO

12 DE NOVEMBRO  
(17H00)

MAIS INFORMAÇÕES
PARCERIA ARTE SEM 
LIMITES - CRIAÇÃO

https://www.dgartes.gov.pt/sites/default/files/aviso_integral_pap2020_artesemlimites_acessibilidade.pdf
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Audiodescrição, Sessões Descontraídas, entre outros, nas criações desenvolvidas pelas entidades artísticas, 
no sentido de incluir no grupo de públicos a que se dirigem pessoas com necessidades específicas.

Podem ser apoiados projetos e atividades na área das artes performativas, nas quais se incluem o circo 
contemporâneo e as artes de rua, a dança, a música e o teatro; na área das artes visuais que integram 
a arquitetura, as artes plásticas, design, fotografia e novos media e na área de cruzamento disciplinar. 
Os projetos devem inscrever-se no domínio do desenvolvimento de públicos, que consiste na captação, 
sensibilização e qualificação de públicos diversificados, que integrem ações de promoção, proximidade e 
acessibilidade.

Os apoios a conceder destinam-se a projetos cujas atividades públicas sejam desenvolvidas no território 
nacional.

Com o presente apoio e considerando os domínios de atividade previstos, visam-se prosseguir os seguintes 
objetivos artísticos e de interesse público cultural:

1) Prosseguir os objetivos específicos da área artística a que se candidata; 

2) Promover a participação e qualificação das comunidades e dos públicos na cultura em diversos 
domínios da atividade artística e boas práticas de acessibilidade a pessoas com deficiência, S/surdas ou 
com outras necessidades específicas;

3) Fomentar a coesão territorial e corrigir assimetrias de acesso à criação e fruição cultural;

4) Articular as artes com outras áreas sectoriais;

5) Promover a inclusão social, a cidadania e a qualidade de vida das populações.

O candidato deve optar e justificar, em candidatura, um mínimo de dois objetivos de interesse público 
cultural previstos no número anterior, que considere cumpridos pelo projeto, além da obrigação de 
justificar o cumprimento dos objetivos da área artística pela qual se candidata.

Os projetos devem ser executados entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021.

A dotação financeira disponível é de 283.679,56€. O montante a atribuir por candidatura corresponde ao 
valor do apoio solicitado, que não poderá ultrapassar o valor máximo de 15.000€.

Consideram-se apenas abrangidas pelo presente apoio, as seguintes despesas estritamente necessárias à 
concretização do projeto de desenvolvimento de públicos, que deverão ser comprovadas em relatório:

• Despesas relativas à disponibilização de recursos de acessibilidade às criações/obras, designadamente, 
intérprete de Língua Gestual Portuguesa, audiodescrição, sessões descontraídas; 

• Aquisição ou aluguer de equipamento essencial à prestação dos serviços de acessibilidade, 
designadamente, cabine e auscultadores, no caso de audiodescrição;

• Despesas relativas a ações de aproximação e sensibilização aos públicos com deficiência ou 
necessidades específicas.



29Boletim # 31 | Novembro 2020

BENEFICIÁRIOS: 

Instituições particulares de solidariedade social 
ou entidades legalmente equiparadas (de 
acordo com a Portaria n.º 201-A/2020, de 19 de 
agosto, que cria o Programa de Alargamento 
da Rede de Equipamentos Sociais - 3.ª Geração, 
designado por PARES 3.0, e aprova o respetivo 
Regulamento).

A Portaria n.º 201-A/2020, de 19 de agosto, cria o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais - 3.ª Geração, designado por PARES 3.0, e aprova o respetivo Regulamento. O PARES 3.0 é um 
instrumento determinante para alargamento da capacidade e qualificação das respostas sociais, 
contribuindo, por essa via, para o bem-estar e a melhoria das condições de vida dos cidadãos e das famílias, 
reforçando a capacidade instalada, permitindo ainda a criação de novos postos de trabalho no âmbito da 
economia social.
Face ao exposto o PARES 3.0 visa apoiar o desenvolvimento, consolidação e reabilitação da rede de 
equipamentos sociais, promovendo a melhoria sustentada das condições e dos níveis de proteção dos 
cidadãos.

São elegíveis a seguinte tipologia de projetos:

• Tipologia 1: projetos que criem novos lugares nas respostas sociais elegíveis

• Tipologia 2: projetos que visem a realização de obras em estabelecimentos de apoio social que revistam 
caráter de urgência ou quando se verifique a necessidade de adaptação de instalações e/ou substituição 
de materiais e equipamentos, em especial aquelas cujo deficiente funcionamento ponha em causa a 
segurança, o bem -estar e a qualidade dos serviços prestados, sem que se verifique um aumento de 
capacidade nas respostas sociais elegíveis

São elegíveis as seguintes respostas sociais: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas; Centro de Dia, Centro de Atividades Ocupacionais; Lar Residencial; 
Residência Autónoma.

Constitui condição de elegibilidade e de acesso o cumprimento das condições específicas relativas à 
organização, instalação e funcionamento de cada tipologia de resposta, nos termos dos normativos em 
vigor.

Os projetos devem garantir o cumprimento da legislação em vigor à data de aprovação da candidatura.
Nos projetos de respostas sociais para pessoas idosas, constitui condição de elegibilidade a evidência da 
adoção de medidas para promoção do envelhecimento ativo e saudável.

A dotação orçamental é de 110.000.000€.

O custo padrão de construção por utente (os valores incluem despesas relativas à construção, assim como 
arranjos exteriores, equipamento eletromecânico e fixo) de cada resposta social elegível, para determinação 

PROGRAMA DE ALARGAMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS – 3.ª 
GERAÇÃO (PARES 3.0)

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE NOVEMBRO DE 2020

MAIS INFORMAÇÕES
    Despacho n.º 9952/2020 

– Aviso de abertura

https://dre.pt/application/conteudo/140631220
https://dre.pt/application/conteudo/145438892
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do investimento máximo elegível de referência relativo às infraestruturas é: 

• Estrutura Residencial para Pessoas Idosas: 32.450€

• Serviço de Apoio Domiciliário: 1.600€, exceto quando associado a outra resposta social elegível, 
situação em que o valor de referência é de 800€

• Centro de Dia: 11.350€

• Centro de Atividades Ocupacionais: 22.500€

• Lar Residencial: 35.550€

• Residência Autónoma: 35.550€

As percentagens previstas para determinação do investimento máximo elegível são as seguintes:

• Aquisição de equipamento móvel: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas: 10%;  Serviço de Apoio 
Domiciliário: 6%; Centro de Dia: 6%; Centro de Atividades Ocupacionais: 14%; Lar Residencial: 10%; 
Residência Autónoma: 6%;

• Aquisição de serviços para elaboração dos projetos de arquitetura e das especialidades, coordenação 
do projeto e coordenação de segurança e saúde em fase de projeto: 5%;

• Aquisição de serviços de fiscalização e de coordenação de segurança e saúde durante a execução da 
obra: 5%.

Ainda de relevar:

• O coeficiente de simultaneidade aplicado ao custo padrão de construção por utente, nas situações 
em que o projeto inclua mais de uma resposta social, elegível ou não elegível, previsto no n.º 8.4.4 do 
Regulamento do PARES 3.0, corresponde a 0,9. 

• O coeficiente de simultaneidade não se aplica sobre o custo padrão de construção das respostas 
elegíveis, nas situações em que esteja apenas associada à resposta social de Serviço de Apoio 
Domiciliário.

Em sede de hierarquização e seleção das candidaturas, são prioritárias:

• As candidaturas que, à data da sua formalização, tenham projetos aprovados pela câmara municipal 
competente, comprovado através da apresentação do alvará de licença ou autorização de construção, 
emitido pela autarquia, nos termos do disposto no RJUE; 

• Constituem um 2.º grupo de prioridade as candidaturas que, à data da sua formalização, sejam 
instruídas com certidão comprovativa passada pela autarquia, que ateste a conformidade da instrução 
do processo de comunicação prévia ou o comprovativo do pagamento das taxas deste processo, nos 
termos do disposto no RJUE.

A formalização da candidatura é feita através de formulário próprio a disponibilizar no site do Instituto 
da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), acompanhado dos seguintes documentos: 

• Estudo prévio, ou elementos de fase posterior do projeto de arquitetura, que deve ser instruído com 
peças escritas e desenhadas de forma a possibilitar a fácil apreciação das soluções propostas e seu 
confronto com as exigências do programa funcional, com a apresentação dos seguintes elementos:  

a) Memória descritiva e justificativa, incluindo capítulos respeitantes a cada um dos objetivos 
relevantes do estudo prévio;
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b) Elementos gráficos, sob a forma de plantas, alçados e cortes longitudinais e transversais 
abrangendo o núcleo edificado e o terreno, com indicação do perfil existente e o proposto, bem 
como das cotas dos diversos pisos e pavimento exterior envolvente, em escala apropriada, que 
explicitem a implantação do edifício, a sua integração urbana, os acessos, as necessidades em termos 
de infraestruturas, bem como a organização interna dos espaços, a interdependência de áreas e 
volumes, a compartimentação genérica e os sistemas de circulação; 

c) Estimativa do custo da obra e prazo de execução.

• Informação prévia sobre viabilidade de construção ou aprovação do projeto técnico pela autarquia, 
conforme a fase do projeto apresentado pela entidade concorrente em sede de formalização de 
candidatura. 

• Documento comprovativo da titularidade ou propriedade do terreno ou do edifício ou fração a 
intervencionar, por parte da entidade promotora, conforme previsto nos n.os 11.1.4, 11.1.5 e 11.1.6 do 
Regulamento do PARES 3.0 (ver tabela do Regulamento - Formalização e instrução da candidatura).

Documentos comprovativos da capacidade financeira para suportar o financiamento privado, conforme 
plano de investimento inscrito em formulário de candidatura.
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BENEFICIÁRIOS: 

Associações, organizações de moradores, 
coletividades, organizações não-
governamentais, IPSS, cooperativas, fundações 
ou outras entidades que se enquadrem na Lei 
n.º 30/2013, de 8 de maio, que estabelece as 
bases gerais do regime jurídico da economia 
social. No caso das fundações, só podem ser 
promotoras as fundações que se enquadrem nos 
regimes especiais de solidariedade social ou de 
cooperação para o desenvolvimento.
Nota: As entidades promotoras devem ter personalidade 

jurídica constituída e situação regularizada junto da 

Autoridade Tributária e da Segurança Social e são elas 

as responsáveis pela contratualização e recebimento 

do financiamento aprovado e pela boa gestão dos 

projetos e financiamentos recebidos. São também elas 

que estabelecem acordos com as entidades parceiras e, 

nesse âmbito, gerem as verbas atribuídas à parceria.

PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS

O Programa Bairros Saudáveis foi criado pela Resolução de Conselho de Ministros 52-A/2020, de 1 de 
julho, e vai vigorar até dezembro de 2021. É um programa público, de natureza participativa, para melhoria 
das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios vulneráveis. É um programa de 
pequenas intervenções, que visa dar algum poder, no sentido de “poder fazer”, a comunidades residentes e 
pessoas ou organizações intervenientes em territórios vulneráveis.

O Programa tem como objetivos específicos:

• Promover iniciativas de desenvolvimento local e de capacitação das comunidades locais, dando 
apoio material e institucional à auto-organização da população e à sua participação na melhoria das 
respetivas condições de vida e dos determinantes em saúde;

• Viabilizar intervenções céleres e eficazes que criem comunidades mais resilientes, inclusivas e 
saudáveis, através da transformação do capital social e humano, da cidadania ativa e do trabalho em 
rede;

DATA DE  
ENCERRAMENTO

26 DE NOVEMBRO DE 2020 
(18H00)

MAIS INFORMAÇÕES
Aviso abertura

Programa Bairros 
Saudáveis

https://dre.pt/application/file/a/260705
https://dre.pt/application/file/a/260705
https://dre.pt/application/file/a/137024176
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/195c38b2c9d155b15ef6787f11ce2872391bbc5ff7292e9a404c1326c84804c3.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/
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• Promover o desenho e a gestão participados na construção e requalificação de espaços públicos 
e/ou comuns mais seguros, inclusivos e saudáveis, que valorizem o desenvolvimento humano e a 
sustentabilidade ambiental;

• Eliminar barreiras ou fatores de discriminação, contribuindo para uma imagem positiva das 
diferentes comunidades que partilham o espaço local e combatendo informações falsas ou 
estigmatizantes.

O programa abrange todo o território continental português e dirige-se a territórios, bairros ou zonas onde 
se verifiquem pelo menos três das seguintes sete condições:

1. Condições de habitabilidade deficientes ou precárias;

2. Número significativo de moradores com rendimentos baixos ou muito baixos; 

3. Número significativo de pessoas de risco em caso de COVID-19;

4. Número significativo de pessoas com constrangimentos de acesso a cuidados de saúde,

5. Taxa de cobertura vacinal do Programa Nacional de Vacinação, atualizado para a idade, inferior a 95%; 

6. Número significativo de crianças e jovens em idade escolar a não frequentar a escola ou com elevada 
percentagem de insucesso; 

7. Número significativo de pessoas em situação de exclusão social, isolamento ou abandono.

O Regulamento do Programa, desenvolve estes critérios e define como é que eles podem ser verificados e 
confirmados.

Todas as candidaturas devem ser apresentadas por parcerias locais, que integram obrigatoriamente uma 
ou mais entidades promotoras e uma ou mais entidades parceiras. As entidades promotoras assumem 
a responsabilidade pela candidatura e, caso o projeto seja financiado, pela sua boa execução e gestão. As 
entidades parceiras associam-se à parceria para desenvolver o projeto e podem receber apoio financeiro 
da parceria. Podem ser entidades parceiras, além das referidas como passíveis de ser promotoras, as 
organizações de moradores sem personalidade jurídica e organizações não lucrativas de natureza informal, 
tais como movimentos cívicos, redes da sociedade civil, grupos de cidadãos ou voluntários individuais, 
bem como as autarquias locais, as autoridades ou serviços locais de saúde, os centros locais de apoio à 
integração de migrantes e as instituições de ensino público ou cooperativo ou outras entidades públicas.

As entidades parceiras privadas podem ser beneficiárias do apoio financeiro concedido pelo Programa, 
de acordo com os termos e montantes acordados no âmbito da respetiva parceria local. As entidades 
parceiras públicas não podem ser beneficiárias financeiras das parcerias que integrem.

O Programa financia projetos que incluam atividades ou medidas a desenvolver segundo um ou vários dos 
cinco eixos de intervenção: saúde, social, económica, ambiental e urbanística.

Exemplificam-se algumas medidas passíveis de concretização por eixo, não invalidando que as parcerias 
locais possam propor outras, desde que devidamente fundamentadas face ao diagnóstico dos problemas 
do território de intervenção:

• Eixo saúde

o Intervenções de promoção da saúde e de prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis, 
designadamente, divulgação e apoio ao cumprimento efetivo e continuado das normas e orientações 
da Direção-Geral da Saúde, no âmbito da COVID 19 e outras doenças de notificação obrigatória;

o Apoio na adaptação e aplicação das normas no contexto específico;

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/enquadramento-legal/,000024/index.htm
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o Proteção da saúde e promoção de estilos de vida saudáveis; 

o Ações de resposta às necessidades locais, em articulação com o Plano Local de Saúde.

• Eixo social

o Intervenções de coesão social e promoção da cidadania, que podem dirigir -se a faixas etárias 
específicas;

o Iniciativas com vista à qualidade e segurança alimentar, incluindo, se necessário, apoio direto às 
famílias no acesso a bens alimentares essenciais; 

o Iniciativas culturais, desportivas ou de relevância comunitária; 

o Criação de redes solidárias de vizinhança e organizações de moradores, com sinalização e apoio nas 
necessidades mais imediatas e relevantes; 

o Ações de apoio ao processo educativo e formativo, nomeadamente combate ao abandono e ao 
insucesso escolar e promoção do desenvolvimento pessoal; 

o Apoio aos cidadãos na identificação e na resolução de situações em matéria de nacionalidade, de 
regularização de documentação e de acesso a cuidados de saúde, promovendo a intervenção dos 
serviços públicos competentes, que devem assegurar as condições de atendimento para o efeito, 
tendo em vista o acompanhamento ativo e integrado destas situações; 

o Intervenções dirigidas às crianças com necessidades especiais; 

o Iniciativas de promoção da segurança e prevenção das diferentes formas de violência; 

o Iniciativas de prevenção e combate à exclusão social, isolamento ou abandono.

 • Eixo económico

o Capacitação e criação de emprego local, designadamente na área social, como por exemplo apoio 
aos idosos isolados, e no empreendedorismo local com uma perspetiva de sustentabilidade para a 
comunidade; 

o Promoção da integração em ações de formação profissional que permitam a certificação dos 
formandos; 

o Criação de sistemas experimentais de produção, aquisição e troca de bens e serviços essenciais, 
designadamente caixas solidárias, moedas locais, bolsas de produtores locais; 

o Recuperação de ofícios antigos ou criação de novos; 

o Apoio e alavancagem de novas formas de cooperativismo.

• Eixo ambiental

o Intervenções de qualificação do espaço público e/ou comum; 

o Intervenções para melhoria das condições de ventilação e conforto térmico ou acústico do 
edificado habitacional ou comunitário; 
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o Melhoria do acesso seguro a redes de água, saneamento, eletricidade e gás; 

o Garantia de instalações e procedimentos adequados para cuidados de higiene; 

o Melhoria da limpeza urbana; 

o Ações de educação ambiental; 

o Soluções de incentivo à mobilidade suave ou à economia circular; 

o Apoio à integração no mercado de trabalho de pessoas com deficiência.

• Eixo urbanístico

o Intervenções para melhoria das condições de habitabilidade existentes; 

o Intervenções no tecido edificado, incluindo remoção de materiais contaminantes, como o amianto, 
e escoamento de gases tóxicos produto de combustão; 

o Apoio na regularização de questões urbanísticas; 

o Instalação ou melhoria de equipamentos desportivos, culturais ou de relevância comunitária; 

o Melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada; 

o Intervenções em habitações não permanentes que alojem trabalhadores sem vínculo laboral ou 
com contratos precários.

Os projetos a candidatar ao abrigo do presente Regulamento inserem-se numa das seguintes três 
tipologias e escalões de intervenção:

a) Ações ou intervenções pontuais, com apoio máximo até 5.000€;

b) Serviços à comunidade, com apoio máximo até 25.000€;

c) Pequenos investimentos e ações integradas, com apoio máximo até 50.000€.

Cabe às entidades promotoras escolher a tipologia do projeto a candidatar, de acordo com a sua natureza e 
dentro dos limites máximos acima definidos.

O Programa tem uma dotação orçamental de 10 milhões de euros para os anos de 2020 e 2021.

As despesas elegíveis das candidaturas aprovadas são financiadas a 100% e não podem exceder o limite 
máximo do financiamento atribuído, conforme orçamento da candidatura e segundo a tipologia do 
projeto. As despesas elegíveis são inscritas pelo valor total, com todos os encargos adicionais, como o IVA, 
contribuições para a segurança social, seguros obrigatórios, taxas ou outros aplicáveis. 

São consideradas despesas elegíveis as que se enquadrem nas seguintes rubricas do formulário de 
candidatura: recursos humanos, aquisição de serviços, aquisição de materiais ou equipamentos, despesas 
de comunicação e, na proporção da sua afetação ao projeto, encargos com instalações ou equipamentos. 
Podem ainda ser consideradas elegíveis outras despesas indispensáveis para a realização do projeto, desde 
que não ultrapassem o limite máximo de 5% do financiamento solicitado.

O financiamento é transferido de forma faseada, sendo a primeira tranche transferida, como 
adiantamento, após a assinatura do protocolo de financiamento. As restantes tranches são disponibilizadas 
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após verificação de boa execução, através da apreciação dos relatórios de prestação de contas. A última 
tranche só é transferida após a conclusão física do projeto, devidamente atestada e validada.

Os financiamentos atribuídos pelo presente Programa podem ser complementados pelas entidades 
promotoras e parceiras através de outros apoios e recursos, desde que devidamente declarados e sem 
incorrer em situações de duplo financiamento das mesmas atividades. A concessão de outros apoios, 
financeiros ou não financeiros, necessários ao desenvolvimento dos projetos, deve estar prevista e 
confirmada no momento da submissão das candidaturas. Não é permitido o recurso a financiamentos 
concedidos pelo Programa para completar ou reforçar projetos aprovados por outras fontes de 
financiamento.

O procedimento concursal é todo realizado on-line, através de formulário próprio acessível através deste 
sítio eletrónico e que implica um registo prévio.

As candidaturas podem receber o apoio de mentores para ajudar a construir o projeto, a preencher o 
formulário da candidatura e a acompanhar toda a execução.

https://candidaturas.bairrossaudaveis.gov.pt/
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7. AVISOS QUE PERMANECEM ABERTOS

ANÚNCIO N.º 22/OPERAÇÃO 
3.2.1/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOCH: REDUÇÃO DO ABANDONO 
ESCOLAR – CURSOS EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE JOVENS 9 DE NOVEMBRO DE 2020

AVISO POCH-71-2020-05

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOCH: ENSINO PROFISSIONAL 
PARA JOVENS – CURSOS 
PROFISSIONAIS 9 DE NOVEMBRO 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 -

ANÚNCIO N.º002/ADER-
AL/20216/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.6. 
RENOVAÇÃO DE ALDEIAS (GAL 
ADER-AL) 13 DE NOVEMBRO DE 2020 

(16H59M59S)

ANÚNCIO N.º005/
GAL_ADL LITORAL 

ALENTEJANO/10212/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.2. 
PEQUENOS INVESTIMENTOS 
NA TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS (GAL ADL LITORAL 
ALENTEJANO)

13 DE NOVEMBRO DE 2020 
(17H30M59S)

- PRORROGADO -

ALTERAÇÃO ANÚNCIO

ANÚNCIO N.º005/
GAL_ADL LITORAL 

ALENTEJANO/10211/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.1. 
PEQUENOS INVESTIMENTOS NA 
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (GAL ADL 
LITORAL ALENTEJANO

20 DE NOVEMBRO DE 2020 
(17H30M59S)

- PRORROGADO -

ALTERAÇÃO ANÚNCIO

AVISO 2019-01 – STARTUP 
VOUCHER – PROJETOS 

EMPREENDEDORES

REGULAMENTO STARTUP 
VOUCHER

GUIA DE APOIO À 
APRESENTAÇÃO DE 

CANDIDATURAS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKSTARTUP VOUCHER 2019-2022

4ª FASE: 26 DE 
NOVEMBRO DE 2020 

(18H)

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=ada7cd08-e6ad-4ad6-8f6b-7393aeada176
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d0e2b68b-518d-49be-97ee-18fc604140bf
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://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2395161
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2399306
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2427340
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2399312
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2438766
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


38Boletim # 31 | Novembro 2020

DESPACHO N.º 3169/2020

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

30 DE NOVEMBRO DE 2020

AVISO/LINK

ANÚNCIO N.º006/AD-
ER-AL/20211/2020

ENCERRAMENTOPDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.1. 
PEQUENOS INVESTIMENTOS NA 
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (GAL 
ADER-AL)

30 DE NOVEMBRO DE 2020 
(17H29M59S)

AVISO/LINK

AVISO 2020-2012-01

ENCERRAMENTO AVISO/LINKAPOIO AO EQUIPAMENTO 
DAS EQUIPAS – BRIGADAS DE 
SAPADORES FLORESTAIS 2020 30 DE NOVEMBRO DE 2020

- PRORROGADO -

ALT20-59-2020-08

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

3 DE DEZEMBRO DE 2020  
(18H)

AVISO #10 – GRANDES 
PROJETOS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS: GRANDES PROJETOS 
– EMPODERAR OS GRUPOS 
VULNERÁVEIS 4 DE DEZEMBRO DE 2020 

(12H)

AVISO #09 – GRANDES 
PROJETOS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS: GRANDES PROJETOS 
– APOIAR E DEFENDER OS DIREITOS 
HUMANOS 9 DE DEZEMBRO DE 2020 

(12H)

AVISO PROJETOS 
INSTITUCIONAIS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS: PROJETOS 
INSTITUCIONAIS – REFORÇAR A 
CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE 
DA SOCIEDADE CIVIL

10 DE DEZEMBRO DE 2020 
(12H)

AVISO #08 – GRANDES 
PROJETOS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKEEA GRANTS: GRANDES PROJETOS 
– FORTALECER A CULTURA 
DEMOCRÁTICA E A CONSCIÊNCIA 
CÍVICA

11 DE DEZEMBRO DE 2020 
(12H)

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)

15 DE DEZEMBRO DE 2020
 - PRORROGADO -

AVISO/LINK

https://www.fundoambiental.pt/Ficheiros/despacho-n-3169-2020-regulamento-de-atribuicao-do-incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2020.aspx
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2399910
https://www.icnf.pt/apoios/fundoflorestalpermanente/candidaturas2020
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=cc8ac6b6-4111-4575-af8c-217d06b54f40
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/programa-cidadao-ativ-s/concursos/grandes-projetos-empoderar-os-grupos-vulneraveis/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/programa-cidadao-ativ-s/concursos/grandes-projetos-apoiar-e-defender-os-direitos-humanos/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/programa-cidadao-ativ-s/concursos/projetos-institucionais-reforcar-a-capacidade-e-sustentabilidade-da-sociedade-civil/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/programa-cidadao-ativ-s/concursos/grandes-projetos-fortalecer-a-cultura-democratica-e-a-consciencia-civica/
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-59-2018-50.zip
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ANÚNCIO N.º 22/OPERAÇÃO 
3.2.1/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOSEUR: MAPEAMENTO E 
AVALIAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS 
E DOS SEUS SERVIÇOS (MAES) DE 
PORTUGAL CONTINENTAL – 2.º 
AVISO

18 DE DEZEMBRO DE 2020 
(18H)

 - PRORROGADO -

AVISO 13/SI/2020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOCI: SISTEMA DE INCENTIVOS 
À INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
(SI I&DT) – PROJETOS DE I&D 
EMPRESARIAL EM COPROMOÇÃO 
PARA TERRITÓRIOS DO INTERIOR – 
+CO3SO CONHECIMENTO E +CO3SO 
DIGITAL

29 DE DEZEMBRO DE 2020

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 -

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 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)

REGIME DE APOIO 
ASSOCIADO – PRÉMIO 

ANIMAIS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKIFAP: REGIME DE APOIO 
ASSOCIADO – PRÉMIOS ANIMAIS 
(INTENÇÃO DE CANDIDATURA 2021) 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-15-2020-11-mapeamento-e-avalia%C3%A7%C3%A3o-dos-ecossistemas-e-dos-seus-servi%C3%A7os-maes-de-portugal-continental-2%C2%BA-aviso/
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20201026_AAC_13_SI_2020CoPromo%C3%A7%C3%A3o_Baixa_densidade.pdf
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.3-Prevencao-da-Floresta-contra-Agentes-Bioticos-e-Abioticos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_10-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_11-SI-2020
https://www.ifap.pt/noticia?assetId=19215995
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ENCERRAMENTOFUNDO AMBIENTAL: PROGRAMA 
DE APOIO A EDIFÍCIOS MAIS 
SUSTENTÁVEIS 31 DE DEZEMBRO DE 

2020

AVISO/LINK

      REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO 
DE INCENTIVOS - PROGRAMA 
DE APOIO A EDIFÍCIOS MAIS 

SUSTENTÁVEIS 

MANUAL DE UTILIZADOR

QUESTÕES FREQUENTES

LINHA DE APOIO MPE

ENCERRAMENTO AVISO/LINKLINHA DE APOIO À ECONOMIA 
COVID-19 - MPE

31 DE DEZEMBRO DE 
2020

AVISO N.º POISE-39-2018-08

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOISE: 3.34 – TÍTULOS DE IMPACTO 
SOCIAL 

31 DE DEZEMBRO DE 
2020

CALL TOURISM

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPORTUGAL VENTURES: CALL 
TOURISM

8 DE JANEIRO DE 2021

VITIS – CAMPANHA 2020/2021

ENCERRAMENTO AVISO/LINKIFAP: VITIS – CAMPANHA 2020/2021 
– PEDIDOS DE PAGAMENTO 
ADIANTADO 30 DE JUNHO DE 2021

EMPREGO INTERIOR MAIS

FICHA- SÍNTESE

FAQ

 PORTARIA N.º 174/2020, DE 17 DE 
JULHO, DEFINE A MEDIDA EMPREGO 

INTERIOR MAIS - MOBILIDADE 
APOIADA PARA UM INTERIOR 

SUSTENTÁVEL, COM O OBJETIVO 
DE INCENTIVAR A MOBILIDADE 
GEOGRÁFICA NO MERCADO DE 

TRABALHO
RESOLUÇÃO DE CONSELHO DE 

MINISTROS N.º 16/2020, DE 27 DE 
MARÇO, APROVA O PROGRAMA 

«TRABALHAR NO INTERIOR»

EMPREGO INTERIOR MAIS

NÃO DEFINIDO

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/regulamento-edificios-sustentaveis-pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/manual-utilizador-edificios-sustentaveis-pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/perguntas-frequentes-edificios-sustentaveis-pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9c325f1e-22e8-469d-ad29-7de5bbafde1e
https://www.portugalventures.pt/calls/call-tourism/
https://www.ifap.pt/noticia?assetId=18997128
https://tinyurl.com/y3hrzzch
https://www.iefp.pt/documents/10181/4287418/Ficha+Sintese+Emprego+Interior+MAIS+%28V.2+18-08-2020%29.pdf
https://www.iefp.pt/documents/10181/4287418/FAQ+Emprego+Interior+MAIS+V1.pdf
https://dre.pt/application/file/a/138219279
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130776791/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130776791/details/normal?l=1


41Boletim # 31 | Novembro 2020

PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL +

NÃO DEFINIDO

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

     DESPACHO N.º 7971/2020, DE 
14 DE AGOSTO, ABERTURA DE 

CANDIDATURAS AO PROGRAMA 
ADAPTAR SOCIAL + DESTINADO ÀS 
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO 
SETOR SOCIAL E SOLIDÁRIO E DO 

SETOR LUCRATIVO, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 6.º DA PORTARIA N.º 178/2020, 

DE 28 DE JULHO.

   DESPACHO N.º 7972/2020, DE 
14 DE AGOSTO, ABERTURA DE 

CANDIDATURAS AO PROGRAMA 
ADAPTAR SOCIAL + DESTINADO 
ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES 
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OU 

LEGALMENTE EQUIPARADAS QUE 
DETENHAM COOPERAÇÃO COM O ISS, 

I. P.

CALL 202020

ENCERRAMENTO AVISO/LINKTURISMO FUNDOS: CALL202020

NÃO DEFINIDO. 
“MANTER-SE-Á EM VIGOR 

ATÉ QUE A TURISMO 
FUNDOS CONSIDERE QUE 

OS OBJETIVOS DESTA 
INICIATIVA SE ENCONTREM 

CUMPRIDOS.”

FIS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKLINHA DE CRÉDITO FUNDO PARA A 
INOVAÇÃO SOCIAL - FIS

NÃO DEFINIDO

IEFP - INCENTIVO 
EXTRAORDINÁRIO

ENCERRAMENTO AVISO/LINKINCENTIVO EXTRAORDINÁRIO À 
NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
EMPRESARIAL NÃO DEFINIDO

PORTARIA N.º 170-A/2020, DE 
13 DE JULHO

AVISO DE ABERTURA DE 
CANDIDATURAS

DECRETO-LEI N.º 46-A/2020, 
DE 30 DE JULHO

ENCERRAMENTO AVISO/LINKAPOIO EXTRAORDINÁRIO À 
RETOMA PROGRESSIVA

NÃO DEFINIDO

IEFP - PLANO 
EXTRAORDINÁRIO DE 

FORMAÇÃO

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPLANO EXTRAORDINÁRIO DE 
FORMAÇÃO - COVID-19

NÃO DEFINIDO

REGULAMENTO

http://www.seg-social.pt/documents/10152/17256078/Despacho+7971_2020.pdf/2c1387d9-a5d1-490d-a6bb-25b1519c401f
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17256078/Despacho+7971_2020.pdf/2c1387d9-a5d1-490d-a6bb-25b1519c401f
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17256078/Despacho+7972_2020.pdf/0767e03d-875e-49c9-87ec-78bd1dfedf99
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17256078/Despacho+7972_2020.pdf/0767e03d-875e-49c9-87ec-78bd1dfedf99
https://www.turismofundos.pt/2020/06/04/call-202020/
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=baa508f2-45df-4bb2-b7dc-2c15f505ba4b
https://tinyurl.com/y46ra8h8
https://dre.pt/application/file/a/137808868
https://www.iefp.pt/documents/10181/9833249/Incentivo_aviso+de+abertura_03-08-2020/c883be51-ff88-4861-9e7a-02ade12a18e0
https://dre.pt/pesquisa/-/search/139209038/details/maximized
https://tinyurl.com/y4czod36
https://www.iefp.pt/documents/10181/9837694/2020-04-15_Regulamento-COVID-19_Med+2.pdf
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IEFP - MANUTENÇÃO 
CONTRATOS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKAPOIO EXTRAORDINÁRIO 
MANUTENÇÃO CONTRATOS DE 
TRABALHO - FORMAÇÃO - COVID-19 NÃO DEFINIDO

REGULAMENTO

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

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

NÃO DEFINIDO IFAP_PAN

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

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://tinyurl.com/y652ckgj
https://www.iefp.pt/documents/10181/9837689/2020_04_15-Regulamento+Medida+1.pdf
https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos
https://programas.juventude.gov.pt/florestas
https://www.ifap.pt/pan-regras
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
https://dre.pt/application/conteudo/115645079
https://ifrru.ihru.pt/web/guest/candidaturas


43Boletim # 31 | Novembro 2020

HTTPS://CASAEFICIENTE2020.PT/

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA CASA EFICIENTE 2020

NÃO DEFINIDO

LINHA ADN STARTUP

ENCERRAMENTO AVISO/LINKLINHA DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO 
2018:ADN START UP NÃO DEFINIDO

PORTARIA Nº300-A/2018, DE 
22 DE NOVEMBRO

ENCERRAMENTO AVISO/LINKLINHAS DE CRÉDITO GARANTIDAS, 
DESTINADAS A APOIAR AS 
NECESSIDADES DE TESOURARIA 
DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS E 
ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES

NÃO DEFINIDO

WWW.200M.PT/

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

NÃO DEFINIDO

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

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º86/2020: APROVA A AGENDA DE 
INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA 2020-2030

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2020, de 13 de outubro, aprova a Agenda de Inovação para a 
Agricultura 2020-2030, visando tomar parte numa resposta ágil e adequada que os vários desafios exigem do 
setor agroalimentar. 

A Agenda está alinhada com as prioridades estabelecidas no Programa do Governo: o combate às alterações 
climáticas, o esbatimento das desigualdades, a alteração da nossa estrutura demográfica e a transição digital.  

A Agenda cumpre os desígnios do Programa do XXII Governo Constitucional, as orientações e compromissos 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, do Pacto Ecológico Europeu e, 
especificamente, da estratégia «Do prado ao prato». Também incorpora os compromissos assumidos nas várias 
estratégias, programas e planos nacionais, da área governativa da agricultura ou que tenham intervenção ou 
impacto no setor agroalimentar.

Este diploma produz efeitos a partir da data da sua publicação.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 89/2020: PROGRAMA “SABER-FAZER”

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2020, de 23 de outubro, aprova o Programa “Saber-Fazer”, 
que estabelece uma estratégia nacional para o Saber-Fazer, definindo as medidas para a salvaguarda, o 
reconhecimento e o desenvolvimento sustentável da produção artesanal, como forma de afirmação da marca 
identitária dos territórios e do País.

O Programa assenta em quatro desígnios — preservação, formação profissional, capacitação e promoção 
— e pretende afirmar a produção artesanal tradicional como um setor dinâmico, inovador e sustentável, 
que contribui ativamente para a riqueza e diversidade do património cultural e para o desenvolvimento 
socioeconómico do País.

O Programa tem por referência três eixos de atuação – transversalidade, territorialidade, tecnologia – nos quais 
assentam as diversas medidas a implementar.

As competências relativas à coordenação, promoção e monitorização da implementação do Programa 
são atribuídas a uma associação, a criar, tendo como associados públicos o Estado, através do membro do 
Governo responsável pela área da cultura, o Instituto do Turismo de Portugal, I. P., o IAPMEI — Agência para a 
Competitividade e Inovação, I. P., o Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., a Agência Portuguesa 
do Ambiente, I. P., e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P.

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

https://dre.pt/application/conteudo/145102353
Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2020
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PORTARIA N.º 250-A/2020: PROGRAMA “JOVEM + DIGITAL”

PORTARIA N.º 255/2020: OITAVA ALTERAÇÃO AO FUNDO SOCIAL EUROPEU

A Portaria n.º 255/2020, de 27 de outubro, procede à oitava alteração ao Regulamento que estabelece normas 
comuns sobre o Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, na sua atual 
redação.

No presente contexto, decorrente da crise provocada pelo COVID-19, que trouxe sérias consequências ao nível 
do desenvolvimento das atividades económicas, importa assegurar a articulação dos tempos de produção e dos 
tempos de formação, assumindo assim importância acrescida o reforço das políticas de qualificação dos ativos 
das empresas, sendo crucial criar condições adequadas à prossecução destes objetivos.

Com a presente alteração procura-se trazer maior equidade face ao esforço financeiro exigido às empresas, em 
virtude de as taxas de apoio serem substancialmente reduzidas face a outras ações e beneficiários da formação 
apoiada pelo FSE, dadas as limitações decorrentes das regras de auxílios de estado aplicáveis no âmbito dos 
sistemas de incentivos, resultando assim numa dupla penalização para as empresas, afetando a sua capacidade 
de intervenção em matéria de qualificação dos seus recursos humanos.

A presente portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

A Portaria n.º 250-A/2020, de 23 de outubro, cria o Programa «Jovem + Digital», programa de formação para a 
aquisição de competências na área digital.

O Programa integra os apoios à formação profissional previstos no âmbito do Programa de Estabilização 
Económica e Social, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, e tem como 
objetivo estratégico reforçar a qualidade, a eficácia e a agilidade da formação e da qualificação profissionais, 
com vista à aquisição pelos jovens adultos de competências específicas na área digital.

São ainda objetivos específicos da presente medida: (i) reforçar a adequação da formação profissional às 
necessidades reais do mercado de trabalho; (ii) contribuir para o reforço de competências profissionais de jovens 
adultos com vista a melhorar a sua empregabilidade.

São destinatários do Programa os jovens adultos, com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 35 
anos, inscritos no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), como desempregados, com 
habilitação de nível secundário ou superior. Podem ainda participar no Programa os jovens adultos, com idade 
igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 35 anos, inscritos no IEFP, I. P., como desempregados, que: (i) não 
tenham concluído o ano terminal do ciclo formativo de nível secundário; ou (ii) estejam a realizar processos de 
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) de nível secundário.

A formação no âmbito do Programa é desenvolvida pelas seguintes entidades formadoras: (1) Rede de Centros 
do IEFP, I. P., incluindo os centros de gestão direta e os centros de gestão participada; (2) Entidades formadoras 
certificadas pela Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), desde que aprovadas em 
concurso para constituição de bolsa de entidades formadoras externas do IEFP, I. P..

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

https://dre.pt/application/conteudo/146435544
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66639546/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/146244078
https://dre.pt/application/conteudo/135391594
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SÍNTESE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

No contexto da atual situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença 
COVID-19, Portugal tem vindo a adotar medidas para a prevenção, contenção e mitigação da transmissão da 
infeção. Simultaneamente têm sido implementadas medidas de apoio à economia e comunidade.

No sentido de facilitar a leitura, apenas se apresenta a legislação publicada entre 30 de setembro e 30 de outubro.

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

Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/2020, de 14 de outubro 

Define orientações e recomendações relativas à organização do trabalho na Administração Pública no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020, de 14 de outubro 

Define orientações e recomendações relativas à organização e funcionamento dos serviços públicos de 
atendimento aos cidadãos e empresas no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro 

Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

A situação epidemiológica que se verifica em Portugal justifica a alteração de regras e medidas de combate à 
pandemia da doença COVID-19, por forma a garantir uma melhor proteção da saúde pública e a salvaguarda 
da saúde e segurança da população, de forma a mitigar o contágio e a propagação do vírus SARS-CoV-2 e da 
doença COVID-19.

MEDIDAS DE APOIO À SUSTENTABILIDADE DA ECONOMIA, DAS EMPRESAS E DA COMUNIDADE

Declaração de Retificação n.º 39/2020, de 12 de outubro

Declaração de retificação à Lei n.º 45/2020, de 20 de agosto, que «Altera o regime excecional para as situações 
de mora no pagamento da renda nos contratos de arrendamento não habitacional, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril».

Lei n.º 58-A/2020, de 30 de setembro

Alarga o regime extraordinário de proteção dos arrendatários, procedendo à sexta alteração à Lei n.º 1-A/2020, 
de 19 de março.

https://dre.pt/application/conteudo/145359681
https://dre.pt/application/conteudo/145359682
https://dre.pt/application/conteudo/145440403
https://dre.pt/application/conteudo/145132198
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140631236/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193441/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/144273514
https://dre.pt/application/conteudo/144273514
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
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9. EVENTOS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS 
AGROALIMENTARES

Nos dias 3 a 5 de novembro de 2020, realiza-se no Brasil, o Seminário 
Internacional Estratégias de Valorização de Produtos Agroalimentares, um 
evento organizado pela Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
e pelo Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 
em parceria com a Fundação Agropolis (França), Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD/Portugal), Centro de Pesquisa Agronômica para o 
Desenvolvimento (CIRAD/França), Slow Food e outras instituições brasileiras.

O seminário será realizado online e visa debater estratégias de valorização de produtos agroalimentares a partir 
das experiências no Brasil e em outros países, assim como propor ações que possam contribuir com a valorização 
dos territórios que produzem alimentos com potencial de diferenciar a gastronomia e fortalecer o turismo.

A inscrição no evento é gratuita.

Mais informação disponível em: Seminário

FORMAÇÃO FINANCEIRA

A Academia de PME do IAPMEI e o Turismo de Portugal organizam várias iniciativas de capacitação empresarial 
na área da gestão financeira, com o objetivo de promover a literacia 
financeira junto do tecido empresarial. 

Estas ações integram o Plano Nacional de Formação Financeira, 
resultado de um protocolo de cooperação celebrado entre o IAPMEI, 
o Turismo de Portugal e o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (composto pelo Banco de Portugal, 
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), com 
vista à elaboração de um Referencial de Formação Financeira para empreendedores, empresários e gestores de 
micros, pequenas e médias empresas, e a realização de ações de formação e de outras iniciativas de promoção da 
literacia financeira junto deste público, capacitando-o para os desafios da gestão financeira dos seus negócios.

Referem-se as sessões cujas inscrições estão ainda disponíveis:
• 5 novembro | online - A importância da análise financeira em contexto COVID-19: inscrição e programa aqui

• 12 novembro | online - A importância da análise financeira em contexto COVID-19: inscrição e programa 
aqui

• 19 novembro | online - A contabilidade na gestão da empresa em contexto COVID-19: inscrição e programa 
aqui

• 24 novembro | online - A contabilidade na gestão da empresa em contexto COVID-19: inscrição e programa 
aqui

• 26 novembro | online - A importância da análise financeira em contexto COVID-19: inscrição e programa 
aqui

A participação nestas ações é gratuita, mas de inscrição obrigatória. As inscrições são limitadas e sujeitas a 
confirmação, sendo dada prioridade às que correspondem ao perfil de destinatários definido nos respetivos 
programas.

Mais informação disponível em: Referencial de Formação Financeira | Plano Nacional de Formação 
Financeira

https://www.embrapa.br/pt/eventos/inscricao/-/inscricao/pre-inscricao/429620/estrategias-de-valorizacao-de-produtos-agroalimentares
http://alimentos.app.al.sebrae.com.br/
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_AnaliseFinanceiracontextoCOVID_CN_5nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
aqui
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_Contabilidade-em-contexto-Covid_JN_19nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_A-contab-na-gestao-das-emp-e-o-contexto-Covid_JN_24nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
aqui
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/Referencial-de-formacao-financeira.aspx
http://www.todoscontam.pt/
http://www.todoscontam.pt/
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BUSINESS2SEA

De 16 a 20 de novembro de 2020 realiza-se o Business2Sea, evento internacional consagrado ao 
desenvolvimento de projetos e de negócios nos diferentes setores da economia do Mar, o qual terá um formato 
integralmente online.

O evento é organizado pelo Fórum Oceano e pelo Centro Tecnológico do Mar – Fundação CETMAR e dirige-
se a todas as organizações que utilizem o Mar e os seus recursos como elementos centrais da sua atividade, 
nomeadamente, empresas, associações, centros de investigação, universidades, Administração Pública.

O Business2Sea visa reforçar as dinâmicas de cooperação estratégica entre todos os atores da economia 
do Mar e consciencializar a sociedade em geral para a relevância do crescimento azul são aspetos cruciais 
para aproveitar todo o potencial que o Oceano oferece como: (i) elemento indispensável enquanto fonte de 
alimento, energia, transporte, lazer e bem-estar; (ii) gerador de emprego e crescimento económico; (iii) fonte de 
grandes oportunidades através de atividades tradicionais e setores emergentes com elevada dependência da 
investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação.

Mais informação disponível em: BUSINESS2SEA

SEMANA EUROPEIA DE PREVENÇÃO DE RESÍDUOS

Vai decorrer, entre 21 e 29 de novembro, a Semana Europeia da Prevenção 
de Resíduos (EWWR – European week for waste reduction), tendo como tema 
central os “Resíduos invisíveis”.

A iniciativa visa alertar para a quantidade de resíduos que são produzidos 
no fabrico dos produtos que se adquire, bem como para os resíduos que serão produzidos após o consumo 
desses produtos. Numa sociedade focada no consumo, importa promover mudança de hábitos e a procura de 
alternativas e comportamentos ambientalmente mais sustentáveis.

Nesta iniciativa, a que a Agência Portuguesa do Ambiente se associou enquanto coordenadora e participante, 
pretendem-se promover ações desenvolvidas por cidadãos, organizações privadas ou entidades públicas, 
embora também se possam candidatar ações que decorram ao longo do ano. Idealmente deverão perdurar no 
tempo, sendo adotadas como novos hábitos com vista à redução da produção de resíduos.

São elegíveis ações que promovam a redução do consumo, a reutilização de produtos e materiais, a reciclagem 
de resíduos e a limpeza. 

Mais informação disponível em: ewwr

http://www.forumoceano.pt/
https://cetmar.org/
http://business2sea.org/b2sea-2019-pt/
https://ewwr.eu/
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                                                                           DATA MAIS INFORMAÇÕES

PLATAFORMA B2MATCH CARE & INDUSTRY 
TOGETHER AGAINST CORONA

20 de março a 31 de dezembro de 
2020 Plataforma

FÓRUM “A WORLD FOR TRAVEL” – EVENTO 
ONLINE 5 de novembro de 2020 Fórum

BE @SMM 2020 | BROKERAGE EVENT @ SMART 
MANUFACTURING MATCHMAKING 2020 18 a 20 de novembro de 2020 BE@MM

INTERNATIONAL BUSINESS MEETINGS BY 
B2FAIR 24 a 25 de novembro de 2020 B2FAIR

FÓRUM INTERNACIONAL DA MOBILIDADE 
ELÉTRICA 23 de março de 2021 Fórum Mobilidade

FÓRUM “A WORLD FOR TRAVEL” 10 a 11 de maio de 2021 Fórum

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

DESTACAM-SE AINDA:

https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://www.aworldfortravel.org/
https://smm2020.b2match.io/
https://www.b2fair.com/ictspring2020
https://whova.com/web/ifem_202005/
https://www.aworldfortravel.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0vajB5HVutchx23LiVEiiTXE6lvu4xu4N1AsNJU2ITcDo4g/viewform
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10. PRÉMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES

PRÉMIO GESTÃO DE TERRAS E SOLOS 2020/21

Estão abertas, até 30 de dezembro, as candidaturas ao Prémio Gestão de Terras e 
Solos 2020/21, uma iniciativa promovida pela European Landowners' Organization 
(ELO) que visa distinguir boas práticas de utilização e gestão do solo, e encorajar o 
desenvolvimento de novos conceitos de proteção do solo e a sua implementação na 
gestão sustentável destes.

Podem concorrer agricultores, proprietários de terras, gestores de terras, grupos de agricultores, por conta 
própria ou em colaboração com institutos de investigação, universidades e/ou empresas privadas.

A candidatura deve ser submetida preferencialmente em inglês. Se escolher outra língua, deve ser anexado um 
resumo bem estruturado do projeto em inglês.

Ao projeto vencedor será atribuído um prémio no valor de 5.000€.

Mais informação disponível em: ELO

                                                                           DATA MAIS INFORMAÇÕES

SELO INCODE.2030 - Selo Incode2030

DESTACAM-SE AINDA:

https://www.europeanlandowners.org/awards/soil-land-award?mc_cid=037be4d8bd&mc_eid=808b87758b
https://www.incode2030.gov.pt/selo-incode2030
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11. NOTÍCIAS

RESPOSTA AO CORONAVÍRUS: 1.000 MILHÕES DE EUROS DA POLÍTICA DE COESÃO 
DA UE PARA APOIAR A RECUPERAÇÃO DE PORTUGAL

A Comissão Europeia aprovou a alteração de 10 programas operacionais em Portugal, redirecionando um 
valor total de mais de 1.000 milhões de euros de fundos da política de coesão da UE, nomeadamente o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo de Coesão e o Fundo Social Europeu. A par de um aumento 
temporário da taxa de cofinanciamento da UE para 100% dos projetos da política de coesão destinados a 
combater a pandemia de coronavírus, estas alterações vão permitir que o país possa enfrentar os efeitos adversos 
da crise do coronavírus na economia e apoiar a sua recuperação.

Esta abordagem apoiará Portugal nos seguintes domínios:

• Investimentos públicos em áreas sociais: Incluem-se nesta categoria as medidas de resposta ao 
coronavírus na educação e na saúde (por exemplo, a aquisição de testes e equipamentos de proteção 
individual). No que se refere especificamente à infraestrutura escolar, a alteração aprovada contribuirá 
para remover, nas escolas públicas, as estruturas remanescentes em amianto, que constituem uma 
ameaça para a saúde pública.

• Apoio à digitalização das escolas: A situação causada pela crise do coronavírus tornou muito mais 
visível a necessidade de novos investimentos na digitalização do sistema educativo, nomeadamente para 
assegurar a participação dos alunos em aulas à distância e adquirir equipamentos e recursos digitais.

• Apoio à economia: Incluem-se nesta categoria, em especial, o apoio à inovação para soluções 
relacionadas com o coronavírus, bem como o apoio às PME para que possam adaptar-se à nova situação, 
a par de um apoio suplementar ao setor do turismo e às atividades culturais.

Estas são as primeiras alterações aos programas operacionais para Portugal, referentes a sete regiões (Algarve, 
Açores, Centro, Lisboa, Madeira, Norte e Alentejo) e a três programas nacionais (Compete, SEUR, Assistência 
Técnica).

Mais informação disponível em: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/

AUXÍLIOS ESTATAIS: COMISSÃO PRORROGA E ALARGA QUADRO TEMPORÁRIO 
PARA CONTINUAR A APOIAR EMPRESAS

A Comissão Europeia decidiu prorrogar e alargar o âmbito de aplicação do Quadro Temporário relativo a medidas 
de auxílio estatal, aprovado em 19 de março de 2020 para apoiar a economia no contexto da pandemia de 
coronavírus. 

Todas as secções do Quadro Temporário são prorrogadas por seis meses, até 30 de junho de 2021, e a secção 
para permitir a concessão de apoio à recapitalização é prorrogada por três meses, até 30 de setembro de 
2021. Antes de 30 de junho de 2021, a Comissão irá rever e examinar a necessidade de prorrogar novamente ou de 
adaptar o Quadro Temporário. 

A alteração aprovada introduz também uma nova medida, a fim de permitir que os Estados-Membros 
contribuam com uma parte dos custos fixos dos beneficiários que não são cobertos pelas suas receitas, até um 
montante máximo de 3 milhões de euros por empresa. 

Por último, a alteração prevê a prorrogação, até 30 de junho de 2021, da retirada temporária de todos os países da 
lista de países com «riscos negociáveis», no contexto da Comunicação relativa ao seguro de crédito à exportação 
em operações garantidas a curto prazo.

Mais informação disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_496 e https://
ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/c/cohesion-fund
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/european-social-fund
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_496
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CONTEXTO DO QUADRO TEMPORÁRIO E TRABALHO EM CURSO PARA APOIAR O 
MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA

Em 19 de março de 2020, a Comissão adotou um novo Quadro Temporário relativo a medidas de auxílio estatal 
para apoiar a economia no contexto do surto de coronavírus, com base no artigo 107.º, n.º 3, alínea b), do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia. 

O Quadro Temporário foi alterado pela primeira vez em 3 de abril de 2020 para alargar as possibilidades 
de apoio público à investigação, ao ensaio e à produção de produtos relevantes para combater o surto de 
coronavírus, proteger o emprego e continuar a apoiar a economia. Foi novamente alterado em 8 de maio, a fim 
de permitir medidas de recapitalização e dívida subordinada, e em 29 de junho de 2020, para continuar a apoiar 
as micro e pequenas empresas e as empresas em fase de arranque e incentivar os investimentos privados.
O Quadro Temporário reconhece que toda a economia da UE está a atravessar um período de grave perturbação 
e permite aos Estados-Membros utilizar toda a flexibilidade prevista nas regras em matéria de auxílios estatais 
para apoiar a economia, limitando, ao mesmo tempo, as consequências negativas para a igualdade de condições 
no mercado único.

Além disso, quando a Europa passar da gestão de crises à recuperação económica, o controlo dos auxílios estatais 
também acompanhará e facilitará a implementação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Neste 
contexto, a Comissão:

• irá colaborar com os Estados-Membros para assegurar que os projetos de investimento apoiados pelo 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência são compatíveis com as regras em matéria de auxílios estatais. Com 
efeito, determinados investimentos em infraestruturas e apoio direto aos cidadãos não estão totalmente 
abrangidos pelas regras em matéria de auxílios estatais e muitas medidas não têm de ser notificadas, uma 
vez que são abrangidas por isenções por categoria;

• irá fornecer orientações aos Estados-Membros no que diz respeito a projetos de investimento emblemáticos, 
nomeadamente através da disponibilização de modelos; e

• irá avançar com a revisão das principais regras em matéria de auxílios estatais até ao final de 2021, a fim de 
ter em conta as transições ecológica e digital.

Além disso, a Comissão irá avaliar em que domínios as regras em matéria de auxílios estatais podem ser 
simplificadas, tendo em vista a consecução dos objetivos de recuperação. A Comissão avaliará, com caráter 
prioritário, todas as notificações de auxílios estatais recebidas dos Estados-Membros no contexto do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência.

Mais informação disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_496

COMISSÃO LANÇA PORTAL «ACCESS2MARKETS» PARA APOIAR ATIVIDADES DAS 
PEQUENAS EMPRESAS

A Comissão Europeia lançou o portal «Access2Markets» para ajudar as pequenas e médias empresas a fazerem 
negócios além das fronteiras da UE. O novo portal dá resposta aos pedidos das partes interessadas no sentido 
de explicar melhor os acordos comerciais e ajudar as empresas a garantir que os seus produtos são elegíveis 
para uma redução dos direitos aduaneiros. O novo portal será útil tanto para as empresas que já atuam a nível 
internacional como as que começam a explorar oportunidades nos mercados estrangeiros. 

Mais informação disponível em: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1221
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_496
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content
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CONVENÇÃO EUROPEIA DO TURISMO

A Comissão Europeia realizou, no dia 12 de outubro, a Convenção Europeia 
do Turismo, a fim de facilitar o diálogo sobre a recuperação sustentável do 
ecossistema após a crise do coronavírus assim como o turismo do futuro. 

Trata-se do primeiro passo para um quadro político europeu para o turismo 
com prioridades comuns, a fim de apoiar o investimento, facilitar a cooperação 
entre os Estados-Membros e mobilizar o setor. A convenção foi anunciada na 
comunicação intitulada «Turismo e transportes em 2020 e mais além», de maio de 2020, dirigindo-se a todos 
os intervenientes do ecossistema do turismo, apelando a compromissos para melhorar a sustentabilidade, a 
digitalização e a resiliência do setor do turismo na UE.

Mais informação disponível em: https://tourism-convention.eu/

FLORESTAS: ESTRATÉGIA PÓS-2020 DEVE PROMOVER A SUSTENTABILIDADE 
ECONÓMICA, SOCIAL E AMBIENTAL

O Parlamento Europeu aprovou, a 8 de outubro de 2020, um relatório que aborda uma multiplicidade 
de questões relativas à floresta, como o papel do setor florestal no cumprimento dos objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, a prevenção de incêndios, o êxodo rural e a importância da política agrícola comum, do 
financiamento das medidas silvícolas e dos programas-quadro de investigação para os meios de subsistência e o 
desenvolvimento da bioeconomia nas zonas rurais.

No documento é reiterada a premência de uma Estratégia da UE para as Florestas ambiciosa, independente 
e autónoma para o período pós-2020, que acautele a sustentabilidade económica, social e ambiental e que 
assegure a continuidade do papel multifuncional das florestas. De realçar os seguintes aspetos que constam do 
documento:

• Reforço da resiliência europeia a catástrofes e dos mecanismos de alerta precoce visando uma melhor 
prevenção dos incêndios florestais e outras perturbações naturais;

• Financiamento adequado à investigação e inovação, com vista a tornar as florestas mais resilientes às 
alterações climáticas;

• Melhores mecanismos de apoio às áreas e propriedades afetadas para que possam ser recuperadas;
• Benefícios climáticos decorrentes das florestas e da cadeia de valor florestal, nomeadamente o sequestro de 
CO2, o armazenamento de carbono nos produtos à base de madeira e a substituição das matérias-primas e 
da energia baseadas em combustíveis fósseis;

• Adoção de medidas para travar a desflorestação a nível mundial e para incentivar a reflorestação, a 
florestação e a gestão sustentável dos recursos florestais;

• Necessidade de inclusão de disposições específicas em matéria de gestão sustentável das florestas nos 
acordos comerciais celebrados pela UE.

A Comissão Europeia deverá apresentar a futura Estratégia da UE para as Florestas no início de 2021.
Mais informação disponível em: Relatório sobre a Estratégia da UE para as Florestas

https://tourism-convention.eu/
https://tourism-convention.eu/
https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en
https://tourism-convention.eu/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0154_PT.html
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ANÁLISE PRELIMINAR DA COMISSÃO EUROPEIA SOBRE A VISÃO A LONGO PRAZO 
PARA AS ZONAS RURAIS

O Research4Committees, do Parlamento Europeu, publicou o estudo "A próxima Comunicação da Comissão 
sobre a visão a longo prazo para as zonas rurais" (The upcoming Commission’s Communication on the long-term 
vision for rural areas), que fornece uma análise preliminar da próxima comunicação da Comissão sobre uma 
visão a longo prazo para as zonas rurais.

Apresenta ainda as principais características da comunicação e as suas implicações para a PAC, faz um balanço 
dos instrumentos políticos atuais e futuros da UE para apoiar as zonas rurais e fornece material de apoio sobre os 
desafios económicos, demográficos, sociais e espaciais com que estas se deparam.

Mais informação disponível em: Commission’s Communication

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA – RECUPERAR PORTUGAL 2021-2026 
(PLANO PRELIMINAR)

No passado dia 15 de outubro de 2020 foi entregue, à Comissão Europeia, a versão preliminar do Plano de 
Recuperação e Resiliência – Recuperar Portugal 2021-2026.

O Plano de Recuperação e Resiliência estrutura-se em três dimensões – a resiliência, a transição climática e a 
transição digital – que por sua vez se desenvolvem em nove roteiros para a retoma do crescimento sustentável e 
inclusivo.

• A dimensão da Resiliência prevê três roteiros – vulnerabilidades sociais; potencial produtivo e emprego; 
competitividade e coesão territorial – os quais se estruturam em 9 componentes (Serviço Nacional de Saúde 
(SNS); Habitação; Respostas Sociais; Programa de Eliminação de Bolsas de Pobreza; Investimento e Inovação; 
Qualificações e Competências; Infraestruturas; Floresta; Gestão Hídrica) concretizadas através de um 
conjunto de 16 reformas, que enquadram os investimentos a realizar.

• A dimensão da Transição Climática prevê três roteiros – mobilidade sustentável; descarbonização e 
bioeconomia; e eficiência energética e renováveis – os quais se estruturam em torno de 5 componentes 
(mobilidade sustentável; descarbonização da indústria; bioeconomia; eficiência energética em edifícios; 
hidrogénio e renováveis) componentes concretizadas através de um conjunto de 5 reformas.

• A dimensão da Transição Digital prevê três roteiros – escola digital; empresas 4.0; administração pública 
digital – estruturados em torno de 3 componentes, uma para cada roteiro e assumindo a sua designação. 
Estas componentes são concretizadas através de um conjunto de 10 reformas.

Mais informação disponível em: Plano de Recuperação e Resiliência – Plano preliminar | Apresentação

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA – RECUPERAR PORTUGAL 2021-2026 
(PLANO PRELIMINAR)

http://www.rederural.gov.pt/centro-de-recursos/send/17-politicas-da-ue/1862-the-upcoming-commission-s-communication-on-the-long-term-vision-for-rural-areas
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDAzNgMAAfd%2fsQUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDAzNgUAu6Z2KAUAAAA%3d
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PLANO TURISMO + SUSTENTÁVEL 2020-2023

Encontra-se em consulta pública, até 26 de janeiro de 2021, o Plano Turismo + Sustentável 2020-2023, 
referencial estratégico, participativo e dinâmico, alargado e criativo, através do qual o Turismo de Portugal 
assume a responsabilidade de mobilizar os agentes e a sociedade para a promoção da sustentabilidade no 
Turismo em Portugal, nos próximos três anos.

O Plano apresenta como princípios orientadores:

• Atuar com foco nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) das Nações Unidas; 

• Atuar na minimização do impacto das alterações climáticas; 

• Alinhar com a agenda para a economia circular; 

• Envolver os stakeholders do setor num compromisso conjunto; 

• Contribuir para alcançar as metas da ET 2027; 

• Alinhar com a visão da OMT para uma recuperação responsável do setor do turismo, pós crise COVID-19.

O Plano encontra-se estruturado em quatro eixos de atuação que integram ações e projetos a implementar em 
estreita articulação com os parceiros identificados, e de acordo com o calendário estabelecido:

• Eixo I – ESTRUTURAR uma oferta cada vez mais sustentável;

• Eixo II – QUALIFICAR os agentes do setor;

• Eixo III – PROMOVER Portugal como um destino sustentável; 

• Eixo IV – MONITORIZAR as métricas de sustentabilidade no setor.

Os contributos devem ser enviado para: planosustentabilidade@turismodeportugal.pt

Mais informação disponível em: Plano Turismo + Sustentável 2020-2023

ESTRATÉGIA COMUM DE DESENVOLVIMENTO TRANSFRONTEIRIÇO

A Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço é um instrumento que complementa e reforça as 
ações que, em termos de desafios demográficos e de desenvolvimento territorial, estão a ser implementadas 
por Portugal e Espanha, como a Estratégia para a Coesão Territorial e o Programa Valorização do Interior em 
Portugal, e a Estratégia Nacional frente ao Desafio Demográfico em Espanha. Assumindo uma importância 
fundamental para o desenvolvimento da cooperação entre Portugal e Espanha, marca o início de um processo a 
longo prazo, que permitirá a aplicação, acompanhamento e avaliação das suas medidas; e inaugura um processo 
de cooperação qualitativamente inovador entre os dois países.

A Estratégia constitui uma ferramenta flexível, que estabelece como Objetivos Estratégicos:

• Garantir a igualdade de oportunidades e o livre exercício dos direitos de cidadania no quadro do 
desenvolvimento desta Estratégia.

• Garantir a provisão adequada de serviços básicos a todas as pessoas, adaptada às características do 
território, e aproveitando recursos de ambos os lados da fronteira.

C:\Users\Carolina\Documents\Design__xx\005_YoungNewtworkYouth\005.07 Montado de sobrado\005.07.11 Boletim Novembro\planosustentabilidade@turismodeportugal.pt
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/sustentabilidade/plano-turismo-mais-sustentavel-20-23-pt.pdf
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ACADEMIA DIGITAL DO TURISMO DE PORTUGAL

O Turismo de Portugal, visando promover o desenvolvimento das pessoas e a capacitação das empresas, lançou 
a plataforma Academia Digital, a qual fará a gestão de toda a formação executiva disponibilizada pelo Turismo 
de Portugal e pelas suas Escolas, facilitando o acesso aos utilizadores, que, depois de um registo inicial, poderão 
inscrever-se em todas as ações e iniciativas disponíveis. Esta nova solução visa facilitar o acesso à informação, 
contribuir para melhorar a experiência de formação e, sobretudo, o conhecimento adquirido.

O registo na Academia Digital deve ser feito diretamente na plataforma.

Mais informação disponível em: Academia Digital

SEMANA EUROPEIA DAS REGIÕES E CIDADES 2020 – COMUNICAÇÕES DISPONÍVEIS

Ao longo de 3 semanas, entre os dias 5 e 22 de outubro, decorreu 
num formato online, a Semana Europeia das Regiões e Cidades 
2020 (European Week of Regions and Cities 2020) que contou com 
mais de 500 comunicações. Cada semana centrou-se numa temática 
específica – Cidadania e empoderamento; Coesão e cooperação; 
Europa Verde – com oradores e especialistas das mais diversas áreas.

Para consultar o material das comunicações realizadas, aceda ao website do evento aqui. 

• Eliminar barreiras e custos do contexto, facilitando a interação transfronteiriça e reforçando as dinâmicas de 
cooperação.

• Promover a atratividade dos territórios de fronteira, fomentando o desenvolvimento de novas atividades 
económicas e de novas iniciativas empresariais.

• Favorecer a fixação de população nas áreas transfronteiriças, facilitando a instalação de pessoas, quer para 
residência habitual, quer temporária, apostando em novas formas de integração e vinculação que gerem 
dinamismo no território.

Visando os objetivos estratégicos propostos, as ações integradas na Estratégia abarcam cinco áreas ou objetivos 
temáticos:

• Mobilidade transfronteiriça e eliminação dos custos de contexto.

•  Infraestruturas, físicas e digitais, e conectividade territorial: vias de comunicação, internet e rede móvel. 

• Gestão conjunta de serviços básicos nas áreas de educação, saúde, serviços sociais, proteção civil ou outros 
em  que se verifiquem vantagens na provisão conjunta. 

• Desenvolvimento económico e inovação territorial: atração de pessoas, empresas e novas atividades. 

• Ambiente, centros urbanos e cultura.

Mais informação disponível em: Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço

https://academiadigital.turismodeportugal.pt/
https://euregionsweek2020-video.eu/
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDAzMAcAVJRV7QUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDAzMAcAVJRV7QUAAAA%3d
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SELO “PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, CONSUMO RESPONSÁVEL”

A Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA) apresentou, no dia 29 de setembro (Dia 
Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentares), o selo distintivo “Produção 
Sustentável, Consumo Responsável”, dirigido a todos os operadores económicos da cadeia agroalimentar, 
compreendendo a produção primária, a transformação industrial, o retalho e canal HORECA, bem como pessoas 
coletivas, de natureza pública ou privada, designadamente organizações não-governamentais e instituições 
particulares de solidariedade social, que pretendam promover e dar visibilidade a iniciativas no âmbito do 
combate ao desperdício alimentar alinhadas com objetivos os estratégicos da Estratégia Nacional de Combate ao 
Desperdício Alimentar, prevenir, reduzir ou monitorizar.

Este selo, de uso voluntário, constitui assim uma marca de reconhecimento para todos aqueles que promovem 
o combate ao desperdício alimentar e constitui uma das ações previstas na Medida 6 – “Divulgar boas práticas”, 
da Estratégia e Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar da responsabilidade do Gabinete de 
Planeamento Políticas e Administração Geral e da Direção-Geral do Consumidor.

O uso do selo está condicionado ao cumprimento voluntário de um conjunto de condições, muitas das quais 
emanam daquelas que são as “Recomendações para a Ação” desenvolvidas pela Plataforma UE Perdas e 
Desperdício Alimentar, para cada segmento da cadeia agroalimentar e tem por objetivo dar visibilidade a todas 
as entidades que concorrem para este objetivo global de reduzir até 2030 o desperdício alimentar em 50%.

O regulamento de uso do Selo distintivo “Produção Sustentável, Consumo Responsável” e o manual de 
normas encontram-se disponíveis para consulta. O requerimento para a utilização do selo será disponibilizado 
brevemente.

Mais informação disponível em: CNCDA

IMPACTO DO SURTO DE COVID-19 NA CADEIA DE ABASTECIMENTO 
AGROALIMENTAR|QUESTIONÁRIO AOS OPERADORES

O Centro Comum de Investigação (JRC) da Comissão Europeia está a realizar, até 30 de novembro de 2020, um 
inquérito para avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 nos operadores das cadeias de abastecimento 
agroalimentar da UE. O inquérito visa ajudar a compreender melhor a resiliência, as limitações e as respostas 
dos operadores da cadeia agroalimentar, a fim de contribuir com elementos pertinentes para a elaboração das 
políticas da UE. 

Importa ter presente que as medidas introduzidas para abrandar a propagação da pandemia, tais como a 
quarentena, o reforço dos controlos nas fronteiras e a paralisação da atividade económica, podem estar a afetar 
ou ter afetado os operadores da cadeia de abastecimento agroalimentar, não obstante nunca ter sido posto em 
causa o abastecimento de bens alimentares às populações, numa demonstração de capacidade de adaptação 
resiliência dos operadores económicos da cadeia alimentar.

O inquérito abrange duas fases diferentes – fase I (confinamento) e a fase II (recuperação), auscultando também 
as expectativas dos operadores quanto a perspetivas futuras e medidas necessárias para apoiar as atividades de 
mercado:

• Acesso ao questionário para agricultores e empresas que operam na cadeia de abastecimento 
agroalimentar

• Acesso ao questionário para confederações/federações/associações que representam agricultores e 
empresas na cadeia de abastecimento agroalimentar

Mais informação disponível em: JRC

https://www.cncda.gov.pt/index.php/plano-de-acao/m6-divulgar-boas-praticas-guidelines-e-casos-de-sucesso
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en
https://www.cncda.gov.pt/images/PremioSelo/selo/Regulamento_selo_Final2._docx.pdf
https://www.cncda.gov.pt/images/PremioSelo/selo/ManualNormasGraficas.pdf
https://www.cncda.gov.pt/images/PremioSelo/selo/ManualNormasGraficas.pdf
https://www.cncda.gov.pt/index.php?option=com_content&id=432&lang=pt&layout=edit&view=article
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators
https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/COVID19_FOODCHAIN/
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MINISTROS DA AGRICULTURA DA UE CHEGAM A ACORDO SOBRE O FUTURO DA 
PAC

Os Ministros da Agricultura dos 27 chegaram a acordo sobre a reforma da Política Agrícola Comum (PAC) que 
vigorará nos próximos sete anos. Será uma PAC com maior exigência na adoção de boas práticas ambientais e na 
qual os Estados membros terão maior flexibilidade na elaboração das medidas e na alocação do financiamento, 
através dos respetivos Planos Estratégicos Nacionais da PAC.
De relevar os seguintes aspetos desta reforma:

• Um novo modelo de desempenho da PAC, baseado num plano estratégico único por Estado-membro que 
engloba o primeiro e o segundo pilar da PAC. 

• Garantia de um nível adequado de subsidiariedade ao nível da conceção dos instrumentos de apoio.

• Ambição Ambiental e Climática da PAC – condicionalidade reforçada, novos regimes ecológicos anuais no 
1.º pilar e medidas agroambientais no 2.º pilar acompanhada de mecanismos de adaptação às realidades 
nacionais.

• Estabelecimento de limites mínimos de afetação de 20% para os regimes ecológicos assegurando 
flexibilidade suficiente para evitar subutilização de fundos do primeiro pilar.

• Elegibilidade dos investimentos em infraestruturas de regadio sustentável.

• Manutenção da exceção, existente para Portugal, de um maior nível de apoios ligados à produção 
permitindo a competitividade e a viabilidade de setores específicos.

• Manutenção da isenção para os pagamentos abaixo dos 2000€ da regra da disciplina financeira.

Agora, decorrerão as negociações entre o Conselho Europeu, o Parlamento e a Comissão Europeia. Os Estados 
membros e os eurodeputados terão de decidir até ao início de 2021 sobre as regras a aplicar a partir de janeiro de 
2023.

MANUAL PARA IMPLEMENTAR A ECONOMIA CIRCULAR NAS EMPRESAS

O manual “Como implementar a economia circular na minha empresa?” foi lançado pela ADITEC - Associação 
Para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, no âmbito do projeto Circular Labs, que integra a Economia 
Circular em novos modelos de negócios para acelerar a transição do modelo “linear” para o modelo “circular”. 

O manual visa apoiar a formação dos mais diversos atores sociais, contribuindo para um futuro mais solidário, 
inclusivo e sustentável e baseia-se na metodologia de redes, mercados, laboratórios vivos e acordos de inovação, 
por meio do trabalho colaborativo de entidades e pessoas, que aplicam o conceito de Economia Circular, bem 
como o uso das tecnologias de TIC e 3D.

Mais informação disponível em: Manual “Como implementar a economia circular na minha empresa?”

https://poctep.eu/sites/default/files/e-book_free_-_como_implementar_a_ec_na_minha_empresa.pdf
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INICIATIVAS PARA A EDUCAÇÃO NA EUROPA

A Comissão Europeia (CE) adotou duas iniciativas que têm como objetivo reforçar o contributo da Educação e 
da Formação Profissional para a recuperação da União Europeia (UE), em resposta à crise desencadeada pela 
COVID-19 e para apoiar as Transições Verde e Digital:

• Espaço Europeu da Educação: pretende promover a cooperação europeia, envolvendo todo o potencial da 
educação e da cultura como motor da criação de emprego, do crescimento económico, da coesão social e como 
meio de expressão da identidade europeia em toda a sua diversidade. 

• Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027): propõe um conjunto de iniciativas para uma educação 
digital de qualidade, inclusiva e acessível em toda a Europa, promovendo uma abordagem estratégica e de mais 
longo prazo para a educação e formação digitais. O Plano estabelece duas prioridades estratégicas a longo prazo: 
promover o desenvolvimento de um ecossistema de educação digital altamente eficaz; reforçar as competências 
digitais na perspetiva da transformação digital.

PROGRAMA DE TRABALHO DA COMISSÃO EUROPEIA PARA 2021

A Comissão Europeia (CE) adotou o seu Programa de Trabalho para 2021, que visa tornar a Europa mais 
saudável, mais justa e mais próspera, acelerando, ao mesmo tempo, a sua transformação a longo prazo numa 
Economia Mais Verde e preparada para a Era Digital.
O programa de trabalho da Comissão para 2021 traduz a passagem da estratégia para a execução no que respeita 
a seis prioridades políticas:

• Pacto Ecológico Europeu: a Comissão apresentará um pacote «Preparados para os 55» que visa reduzir as 
emissões em, pelo menos, 55 % até 2030. O pacote abrangerá um vasto leque de domínios de intervenção, 
começando pelas energias renováveis e a eficiência energética, mas incluindo também o desempenho 
energético dos edifícios, a utilização das terras, a tributação da energia, a partilha de esforços e o comércio 
de emissões. O mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras ajudará a reduzir o risco 
de fuga de carbono e a garantir condições de concorrência equitativas, incentivando os parceiros da UE a 
fixar objetivos mais ambiciosos em matéria de clima. Além disso, a Comissão irá propor medidas no sentido 
de implementar o plano de ação da Europa para a economia circular, a estratégia da UE em matéria de 
biodiversidade e a estratégia «do prado ao prato».

• Uma Europa preparada para a era digital: a Comissão apresentará um roteiro de objetivos digitais para 
2030, claramente definidos e relacionados com a conectividade, as competências e os serviços públicos 
digitais. A tónica será colocada no direito à privacidade e à conectividade, na liberdade de expressão, na 
livre circulação de dados e na cibersegurança. A Comissão irá legislar em domínios como a segurança, a 
responsabilidade, os direitos fundamentais e os aspetos relativos aos dados em matéria de inteligência 
artificial. Neste contexto, proporá igualmente a criação de uma identificação eletrónica europeia (e-ID). 
Outras iniciativas incluirão a atualização da nova estratégia industrial para a Europa, que terá em conta o 
impacto da crise do coronavírus, e uma proposta legislativa destinada a melhorar as condições de trabalho 
dos trabalhadores de plataformas.

• Uma economia ao serviço das pessoas: a Comissão apresentará um plano de ação para aplicar 
plenamente o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, de forma a garantir que ninguém será excluído do processo 
de recuperação da Europa. A Comissão apresentará igualmente uma nova garantia europeia para a infância, 
que assegurará o acesso de todas as crianças a serviços básicos como a saúde e a educação. Para apoiar 
as nossas economias e reforçar a União Económica e Monetária, a Comissão irá rever o quadro de gestão 
de falências bancárias na UE, tomar medidas para impulsionar o investimento transfronteiras na UE e 
intensificar a luta contra o branqueamento de capitais.

• Uma Europa mais forte no mundo: a Comissão garantirá que a Europa desempenha um papel vital neste 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_pt
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
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mundo fragilizado, nomeadamente liderando os esforços mundiais para garantir uma vacina segura e 
acessível para todos. Proporá uma Comunicação conjunta sobre o reforço da contribuição da UE para um 
multilateralismo baseado em regras, uma parceria renovada com a nossa vizinhança meridional e uma 
Comunicação sobre o Ártico. A Comissão também apresentará uma nova abordagem estratégica para apoiar 
o desarmamento, a desmobilização e a reintegração de ex-combatentes. Uma Comunicação sobre a ajuda 
humanitária da UE explorará novas formas de colaborar com os nossos parceiros e outros doadores.

• Promoção do modo de vida europeu: a Comissão proporá a construção de uma União Europeia da 
Saúde mais forte, nomeadamente através do reforço do papel das agências existentes e da criação de uma 
nova agência europeia de investigação e desenvolvimento avançados no domínio biomédico. Apresentará 
também uma nova estratégia para o futuro de Schengen, destinada a preservar este espaço e a melhorar 
o seu funcionamento. O novo pacto sobre migração e asilo será acompanhado de uma série de propostas 
em matéria de migração legal, incluindo um pacote relativo a «talentos e competências». Outros elementos 
incluem um plano de ação contra o tráfico de migrantes e uma estratégia de regresso voluntário e 
reintegração sustentável. A Comissão continuará a reforçar a União da Segurança, combatendo o terrorismo, 
a criminalidade organizada e as ameaças híbridas. Apresentará também uma estratégia global de luta contra 
o antissemitismo.

• Um novo impulso para a democracia europeia: a Comissão apresentará novas estratégias sobre os direitos 
das crianças e das pessoas com deficiência, bem como uma proposta para combater a violência baseada 
no género. Proporá igualmente alargar a lista de «eurocrimes» a todas as formas de crimes de ódio e de 
discursos de incitamento ao ódio. A Comissão proporá regras mais claras sobre o financiamento dos partidos 
políticos europeus e tomará medidas para proteger os jornalistas e a sociedade civil contra a litigância de 
má-fé. Uma visão a longo prazo para as zonas rurais proporá medidas para explorar todo o potencial destas 
regiões.

O programa de trabalho da Comissão para 2021 é o resultado de uma cooperação estreita com o Parlamento 
Europeu, os Estados-Membros e os órgãos consultivos da UE. A Comissão iniciará agora os debates com o 
Parlamento e o Conselho para definir uma lista de prioridades comuns em relação às quais os colegisladores 
concordem em tomar medidas rapidamente.

Mais informação disponível em: Programa de trabalho da Comissão para 2021, anexos e fichas de informação 
| Adaptação do Programa de trabalho da Comissão para 2020 | Plano de recuperação para a Europa |Pacto 
Ecológico Europeu | Construir o futuro digital da Europa 

ESTRATÉGIA PARA UMA VAGA DE RENOVAÇÃO

A Comissão Europeia publicou a sua Estratégia para uma Vaga de Renovação, que visa melhorar o desempenho 
energético dos edifícios. A estratégia dará prioridade a ações em três domínios: 

• Descarbonização do setor do aquecimento e arrefecimento; 

• Combate à pobreza energética e intervenção nos edifícios com pior desempenho; 

• Renovação de edifícios públicos, como escolas, hospitais e edifícios administrativos. 

A estratégia incluirá as seguintes ações principais:

• Estabelecer regras, normas e informações mais sólidas sobre o desempenho energético dos edifícios, a fim 
de criar melhores incentivos à renovação nos setores público e privado, incluindo a introdução gradual de 
normas mínimas obrigatórias de desempenho energético para os edifícios existentes, regras atualizadas para os 
certificados de desempenho energético e um possível alargamento dos requisitos de renovação de edifícios para 
o setor público;

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_pt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_pt


61Boletim # 31 | Novembro 2020

SUSPENSÃO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A CESSAÇÕES TEMPORÁRIAS 
VOLUNTÁRIAS DE EMBARCAÇÕES LICENCIADAS PARA ARRASTO, CERCO E 
POLIVALENTE

O Mar 2020 foi chamado a apoiar o sector das pescas a enfrentar o maior impacto socioeconómico resultante 
da pandemia originada pelo novo coronavírus COVID-19, na sua fase final do período de programação, altura em 
que o programa apresentava já um elevado nível de compromissos que deixava uma reduzida disponibilidade de 
verbas para novas aprovações. Assim, foi realizada uma reprogramação do programa Mar 2020 para fazer uso de 
todos os montantes ainda disponíveis e do quadro de flexibilidades introduzido na programação a nível da União 
Europeia.

Neste contexto foi decidido a 1 de outubro de 2020:

1. O imediato encerramento das medidas de apoio a cessações temporárias das atividades de pesca 
(concretizado no balcão do mar 2020 às 00h00m do dia 02/10) decorrentes de constrangimentos por motivos 
de ordem económica, relacionados com as perturbações do funcionamento dos mercados e sua repercussão 
nos índices de procura, preço do pescado e rentabilidade das frotas. Este encerramento abrange quer novas 
candidaturas quer pedidos de alteração das operações já aprovadas para inclusão de um novo período de 
paragem;

2. Manter as compensações a imobilizações temporárias impostas pelas autoridades de saúde, apesar do 
previsível esgotamento da disponibilidade financeira ao nível das medidas de apoio em questão; 

3. Acomodar as candidaturas submetidas até dia 30 de setembro, com paragens já iniciadas ou a iniciar até 
à mesma data, apesar de envolverem um apoio público global previsional superior à dotação alocada para o 
efeito.

Mais informação disponível em: Comunicado da AG

• Garantir financiamento bem direcionado e acessível, incluindo por meio das iniciativas emblemáticas 
«Renovação» e «Reforço da capacidade energética» do Mecanismo de Recuperação e Resiliência no âmbito 
do NextGenerationEU, regras simplificadas para a combinação de diferentes fluxos de financiamento e 
múltiplos incentivos ao financiamento privado;

• Aumentar a capacidade de preparar e executar projetos de renovação, desde a assistência técnica às 
autoridades nacionais e locais até à formação e ao desenvolvimento de competências para os trabalhadores 
em novos empregos verdes;

• Expandir o mercado para produtos e serviços de construção sustentáveis, incluindo a integração de novos 
materiais e de soluções baseadas na natureza e a revisão da legislação relativa à comercialização de produtos 
de construção e às metas de reutilização e valorização de materiais;

• Criar um novo espaço europeu Bauhaus, um projeto interdisciplinar gerido coletivamente por um conselho 
consultivo de peritos externos, incluindo cientistas, arquitetos, designers, artistas, urbanistas e sociedade civil. 
A Comissão conduzirá um amplo processo participativo de cocriação, que se estenderá até ao verão de 2021 
e a que se seguirá a criação de uma rede de cinco espaços Bauhaus fundadores em 2022, localizados em 
diferentes países da UE.

• Desenvolver abordagens de proximidade para as comunidades locais, a fim de integrar soluções digitais e 
renováveis e criar zonas com consumo energético nulo, onde os consumidores se tornem autoconsumidores 
que vendem energia à rede. A estratégia inclui também uma iniciativa de habitação a preços acessíveis que 
abrangerá 100 zonas urbanas.

Mais informação disponível em: Página web sobre a Vaga de Renovação

https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2020/10/COMUNICADO_cessacoes_temporarias_COVID.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
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