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O presente boletim apresenta informação sintetizada sobre candidaturas a 
programas de financiamento e outras matérias identificadas pela entidade lí-
der do PROVERE Montado de Sobro e Cortiça, Município de Coruche, como 
relevantes para a implementação dos projetos integrados no protocolo de par-
ceria e outros projetos que se venham a identificar como estratégicos para a 
valorização integrada deste recurso endógeno.
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INDICADOR DE 
RESULTADO

EFEITO MULTIPLICADOR DO INVESTIMENTO  
PÚBLICO NO INVESTIMENTO PRIVADO

Referência
PO Regional 

5,4

Valor contratualizado 
(2020)

5,7

Valor atual 5,6 (98% do contratualizado)

Justificação
O investimento privado total executado é de 35 207 834,87€ e o investimen-
to público é de 6 325 696,37€, sendo o valor do indicador alcançado através 

destes montantes.

INDICADOR 
DE REALIZAÇÃO

ESTRATÉGIA ESPECÍFICA DE VALORIZAÇÃO  
DE RECURSOS ENDÓGENOS

Referência PO Regional 5

Valor contratualizado 
(2020)

1

Valor atual 1 (100% do contratualizado)

Justificação Estratégia aprovada em outubro 2016.

INDICADOR DE 
REALIZAÇÃO POSTOS DE TRABALHO CRIADOS (COMPLEMENTAR)

Valor contratualizado 
(2020)

48

Valor atual 32 + 20 (100% do contratualizado)

Justificação

Contabilizados os postos de trabalho que os parceiros indicaram terem sido 
criados assim como os postos de trabalho das empresas apoiadas por proje-
tos integrados no Programa de Ação que têm o foco no apoio às empresas 

(nestes casos são de contabilizar estas empresas apoiadas pelas Ações Coleti-
vas e os postos de trabalho associados). 

PROVERE “MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA” APRESENTA-
DAS PROPOSTAS DE REVISÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO E 
DE REPROGRAMAÇÃO DA ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO E 
GESTÃO (ECG)

A 20 de maio de 2021, o Município de Coruche, na qualidade de entidade líder do PROVERE, foi notificado 
pela Autoridade de Gestão (AG) Alentejo 2020 sobre a conclusão do processo de avaliação com a comunica-
ção da avaliação positiva comprovada pelo alcance e superação de todas as metas estabelecidas.
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INDICADOR DE 
REALIZAÇÃO EMPRESAS QUE BENEFICIAM DE APOIO (COMPLEMENTAR)

Valor contratualizado 
(2020)

10

Valor atual 9 + 20 (100% do contratualizado)

Justificação

Contabilizadas as entidades privadas de natureza empresarial integradas dire-
tamente no Programa de Ação, com projetos implementados, assim como as 
empresas que beneficiam de apoio por via de projetos integrados no Progra-

ma de Ação (projetos associados a Ações Coletivas)

Neste contexto, a AG deu indicação da possibilidade de revisão do Programa de Ação no sentido de otimizar 
a Estratégia de Eficiência Coletiva e da possibilidade de reprogramação física, financeira e temporal, até ao 
final do prazo da EEC (31-06-2023), das atividades de Gestão, Dinamização e Coordenação da Parceria inte-
gradas na operação cofinanciada pelo Programa Operacional Regional Alentejo 2020.

Cumprindo o estabelecido o Município apresentou a Reprogramação da Estrutura de Coordenação e Gestão 
até junho de 2023, com o reforço das atividades e a manutenção da Equipa Técnica de apoio ao PROVERE 
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1. PDR2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

OPERAÇÃO 20.1.1. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PDR2020 (2021)

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n. º 11/

Medida20.1.1/2021

DATA DE  
ENCERRAMENTO

11 DE OUTUBRO DE 2021 
(17:00)

BENEFICIÁRIOS: 

Autoridade de gestão do PDR 2020 (AG); 
Instituto de Financiamento da Agricultura 
e Pescas, I. P. (, I. P.), enquanto organismo 
pagador e de controlo; Entidades com 
responsabilidades delegadas que intervenham 
no processo de gestão do PDR 2020.

As candidaturas devem prosseguir os seguintes objetivos: (i) Apoiar as atividades e ações relacionadas com 
o desenvolvimento do PDR2020; (ii) Apoiar as atividades relativas ao encerramento do PRODER; (iii) Apoiar as 
atividades relativas à preparação do próximo período de programação. 

São elegíveis as seguintes operações:

• Criação e funcionamento de estruturas de apoio técnico e logístico;

• Informação, divulgação e publicitação do PDR 2020 e seus instrumentos;

• Verificação e acompanhamento da execução do PDR 2020 e dos projetos aprovados;

• Auditoria e ações de controlo; 

• Desenvolvimento, atualização e manutenção de sistemas de informação, incluindo a aquisição de sof-
tware e de equipamento informático; 

• Estudos de avaliação, globais ou específicos, e outros estudos ou avaliações necessárias à boa execução 
das medidas ou do programa;

• Ações de recolha e tratamento de informação, estudos, elaboração de relatórios e outras ações indispen-
sáveis aos trabalhos de encerramento das intervenções do PRODER e do PRRN; 

• Outras ações que se revelem indispensáveis para garantir níveis adequados de gestão, acompanhamen-
to e controlo das operações previstas no PDR 2020; 

• Outras ações que se revelem necessárias à preparação das atividades do próximo período de programa-
ção, incluindo a avaliação ex ante.

São elegíveis as despesas definidas no artigo 5.º da Portaria 108/2015, de 14 de abril, na sua atual redação:

 a) Remunerações e outras prestações de natureza salarial, encargos sociais e outras despesas associadas;

 b) Ações necessárias às verificações no terreno das operações cofinanciadas, nomeadamente as desloca-
ções e estadas;

 c) Deslocações e estadas relativas a participação de reuniões, nomeadamente das comissões de acom-

http://www.pdr-2020.pt/content/download/2742/39669/version/1/file/Aviso11_20.1_2021_AT.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/129575275/202109281816/indice?p_p_state=maximized
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panhamento e unidades de gestão, e em seminários, colóquios e conferências abrangidas pelo PDR 2020, 
assim como os necessários à preparação de atividades do próximo período de programação;

 d) Encargo com instalações, nomeadamente despesas de funcionamento como, água, luz, comunica-
ções, serviços de limpeza, produtos de higiene e limpeza, aquisição de mobiliário e equipamento de escritó-
rio, incluindo economato e consumíveis de impressão;

 e) Encargos relacionados com utilização de veículos e aluguer operacional;

 f) Encargos com rendas de instalações;

 g) Encargos com trabalhos de adaptação de instalações;

 h) Equipamentos informáticos, infraestruturas tecnológicas e sistemas de informação, de comunicação 
e de monitorização;

 i) Consultadoria técnica, estudos e trabalhos indispensáveis à boa execução do PDR 2020, bem como à 
preparação das atividades do próximo período de programação, incluindo avaliação ex ante;

 j) Formação e capacitação dos recursos;

 k) Organização de reuniões, nomeadamente das comissões de acompanhamento e unidades de gestão;

 l) Promoção e organização de seminários, colóquios e conferências nas áreas de atuação abrangidas 
pelo PDR 2020, bem como os necessários à preparação das atividades do próximo período de programação;

 m) Aquisição de bens e serviços, incluindo o desenvolvimento aplicacional, nos domínios das comunica-
ções, da Internet, multimédia, publicidade, divulgação e sensibilização;

 n) Outras despesas com a aquisição de bens e serviços indispensáveis à boa execução das operações 
objeto do PDR 2020;

 o) Outras despesas que se revelem necessárias à preparação das atividades do próximo período de pro-
gramação, incluindo a avaliação ex ante relativa ao próximo Programa de Desenvolvimento Rural;

 p) Despesas com atividades relativas ao encerramento do PRODER e PRRN.

Os apoios previstos são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável.

A dotação orçamental total é de 18.000.000€. 

As operações a apresentar incidem sobre o ano orçamental de 2022, sendo o prazo de início e fim de ope-
ração elegíveis 01 de outubro de 2021 e 28 de fevereiro de 2023, respetivamente.
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OPERAÇÃO 20.2.4. OBSERVAÇÃO DA AGRICULTURA E DOS TERRITÓRIOS 
RURAIS (6º ANÚNCIO)

BENEFICIÁRIOS: 

Organismos, serviços e pessoas coletivas 
públicas sem fins lucrativos membros da RRN e 
que:
(i) constituam Centros de Competências, ou as 
entidades gestoras por eles designadas, criados 
até à data de abertura do presente aviso; ou 
(ii) Confederações de cooperativas, de âmbito 
nacional ou plurirregional, constituídas ao 
abrigo do artigo 86.º da Lei n.º 51/96, de 7 de 
setembro, na sua atual redação, com funções 
na área do apoio técnico agrícola ou florestal; 
ou (iii) Cooperativas agrícolas ou florestais e 
suas uniões e federações, de âmbito nacional 
ou plurirregional, criadas ao abrigo do Código 
Cooperativo e nos termos do Decreto-Lei n.º 
335/99, de 20 de agosto, que desenvolvam 
atividades na área do apoio técnico agrícola ou 
florestal; ou (iv) Pessoas coletivas de carácter 
associativo, de âmbito nacional, constituídas 
ao abrigo dos artigos 167.º e seguintes do 
Código Civil, que tenham como objetivo o 
desenvolvimento agrícola, florestal e rural.

As candidaturas devem prosseguir os seguintes objetivos: (i) Contribuir para a boa aplicação, acompanha-
mento e avaliação das medidas de política de desenvolvimento rural; (ii) Promover a participação e o trabalho 
conjunto entre os agentes do desenvolvimento rural; (iii) Transferir boas práticas e novos conhecimentos para 
qualificar a intervenção dos agentes de desenvolvimento rural.

A área de intervenção a apoiar é a prevista na alínea c) do n. º1 do artigo 3.º da Portaria n.º 157/2016, de 7 de 
junho, “Observação da agricultura e dos territórios rurais”, para a área temática Inovação definida no Plano 
de Ação da Rede Rural Nacional e para os seguintes temas prioritários, abordados pelos Grupos de Traba-
lho da Rede Rural Nacional, e também considerados na Agenda da Inovação para a Agricultura 2020-2030| 
Terra Futura: (1) Alimentação sustentável e promoção da saúde animal e sanidade vegetal; (2) Alterações Cli-
máticas – Mitigação e adaptação; (3) Agricultura circular e digital; (4) Territórios sustentáveis; (5) Revitalização 
das zonas rurais; (6) Organização e promoção da produção; (7) Transição agro energética.

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n. º 

06/20.2.4/2021

DATA DE  
ENCERRAMENTO

19 DE NOVEMBRO DE 2021 
(17:00)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34451475/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/434001/details/normal?p_p_auth=m2ULjRVo
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/434001/details/normal?p_p_auth=m2ULjRVo
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/158954582/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/conteudo/145102353
https://dre.pt/application/conteudo/145102353
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2748/39764/version/2/file/Anuncio_6_2024_22092021.pdf
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Nos casos dos Centros de Competências, as áreas de intervenção a apoiar são as definidas pelas respetivas 
Agendas de Inovação.

As operações a apoiar devem ter em vista a capitalização da informação e resultados de projetos nos temas 
prioritários referidos, bem como a elaboração e divulgação de boas práticas agrícolas e a transferência de 
conhecimento técnico, económico ou organizacional aos setores agrícola, agroalimentar, florestal ou desen-
volvimento rural, através de: eventos e sessões de trabalho; organização de workshops e reuniões; sistemati-
zação e disponibilização da informação técnica e científica de forma normalizada e em linguagem acessível, 
na forma de suporte de informação físico ou eletrónico, reuniões, apresentações e exposições; divulgação de 
Agendas de Inovação e Investigação. 

A dotação orçamental total é de 1.500.000€. Por operação, o custo total elegível, apurado em sede de 
análise, tem de ser inferior ou igual a 50.000€. Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não 
reembolsável, sendo o nível de apoio de 100% das despesas elegíveis.

Apenas se admitem candidaturas individuais, e até um máximo de uma por beneficiário; excetuando as 
entidades gestoras de Centros de Competência, que podem apresentar, no máximo, uma candidatura por 
cada Centro de Competência que gerem.
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OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS – APOIO À AQUISIÇÃO DE CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM – 
SETOR DO VINHO | GAL ADL

As candidaturas apresentadas devem objetivar (i) contribuir para o processo de modernização e capacitação 
das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas; (ii) promover o aumento da capa-
cidade de armazenagem de vinho.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a unidades agroindustriais para aquisição de equipamentos 
destinados a aumentar a capacidade de armazenagem de vinho, designadamente, depósitos em aço inox, 
mediante a utilização de custos simplificados sob a forma de tabelas normalizadas de custos unitários, cujo 
custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL 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 e assumem a modalidade de custos 
simplificados sob a forma de tabelas normalizadas de custos unitários, com base nos valores publicados na 
OTE n.º 146/2021:

BENEFICIÁRIOS: 

Beneficiários e entidades das candidaturas 
aprovadas na Campanha 2020/2021.

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n. º007/
ADL/10212/2021

DATA DE  
ENCERRAMENTO

29 DE OUTUBRO DE 2021 
(17:30:59)

TABELA NORMALIZADA DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DE DEPÓSITOS  
DE ARMAZENAGEM DE VINHO EM AÇO INOX AISI 304 E/OU 316

Classe de capacidade (l) Custo unitário elegível (€/l)

Até 5.000 (inclusive) 0,78

>5.000 e ≤10.000 0,44

>10.000 e ≤20.000 0,27

>20.000 e ≤50.000 0,20

>50.000 0,11

https://quadranteoeste.com/pdr2020/images/OTE_146_10212_Setor_do_vinho.pdf
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2763809
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Apenas são elegíveis as despesas com depósitos de armazenamento de vinho em aço inox, adquiridos após 
a data de submissão da candidatura. O custo total elegível é determinado pelo produto da classe do custo 
unitário do litro pela capacidade dos depósitos a adquirir. As despesas gerais não são elegíveis.

A data previsional de execução das despesas elegíveis, previstas no Anexo IV da Portaria n.º 152/2016, de 
25 de maio, na sua redação atual, tem como limite 12 meses contados da data da assinatura do Termo de 
Aceitação.

A dotação orçamental total é de 120.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107773655/view?p_p_state=maximized
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OPERAÇÃO 10.2.1.1. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO| GAL ESDIME

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

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo custo total elegí-
vel, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 100€ e inferior ou igual a 50.000€.

Não são admissíveis:

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

• Investimentos associados à instalação de novas áreas de plantação de olival na área de influência do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Al Sud-ESDIME: concelho 
de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de Negrilhos; con-
celho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias de Castro Verde 
e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique – todas as freguesias.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável, aplicando-se uma taxa de 50% sobre 
o investimento total elegível, conforme definido no Anexo II da Portaria nº 152/2016, de 25 de maio, na sua 
atual redação.

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

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo I da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua re-
dação atual. Com exceção das despesas gerais referidas no n.º 3 do referido Anexo I, apenas são elegíveis as 
despesas efetuadas após a data de submissão das candidaturas.

A dotação orçamental total é de 200.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

BENEFICIÁRIOS: 

Pessoas singulares ou coletivas que exerçam 
atividade agrícola.

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n. º008/

ESDIME/10211/2021

DATA DE  
ENCERRAMENTO

19 DE NOVEMBRO DE 2021 
(17:30:59)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107773655/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107773655/view?p_p_state=maximized
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2764127
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OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS | GAL ESDIME

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

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

Não são admissíveis projetos da CAE 10412 – Produção de azeite, nas seguintes freguesias:

• Messejana, São João de Negrilhos e União das Freguesias de Aljustrel e rio de Moinhos (concelho de 
Aljustrel);

• Figueira dos Cavaleiros, Odivelas, União das Freguesias de Alfundão e Peroguarda e União das Fregue-
sias de Ferreira do Alentejo e Canhestros (concelho de Ferreira do Alentejo).

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Al Sud-ESDIME: concelho 
de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de Negrilhos; con-
celho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias de Castro Verde 
e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique – todas as freguesias.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável. O nível de apoio a conceder, com base 
no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos investimentos propostos na candidatura, em percen-
tagem, é de 50%, conforme definido no Anexo V da Portaria nº 152/2016, de 25 de maio, na sua atual redação.

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IV da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua 
redação atual. Com exceção das despesas gerais referidas no n.º 7 do referido Anexo IV, apenas são elegíveis 
as despesas efetuadas após a data de submissão das candidaturas.

A dotação orçamental total é de 100.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

BENEFICIÁRIOS: 

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

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n. º007/

ESDIME/10212/2021

DATA DE  
ENCERRAMENTO

19 DE NOVEMBRO DE 2021 
(17:30:59)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107773655/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107773655/view?p_p_state=maximized
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2764294
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OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS – APOIO À AQUISIÇÃO DE CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM – 
SETOR DO VINHO | GAL ESDIME

As candidaturas apresentadas devem objetivar (i) contribuir para o processo de modernização e capacitação 
das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas; (ii) promover o aumento da capa-
cidade de armazenagem de vinho.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a unidades agroindustriais para aquisição de equipamentos 
destinados a aumentar a capacidade de armazenagem de vinho, designadamente, depósitos em aço inox, 
mediante a utilização de custos simplificados sob a forma de tabelas normalizadas de custos unitários, cujo 
custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Al Sud-ESDIME: concelho 
de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de Negrilhos; con-
celho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias de Castro Verde 
e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique – todas as freguesias.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável e assumem a modalidade de custos 
simplificados sob a forma de tabelas normalizadas de custos unitários, com base nos valores publicados na 
OTE n.º 146/2021:

BENEFICIÁRIOS: 

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

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n. º006/

ESDIME/10212/2021

DATA DE  
ENCERRAMENTO

22 DE OUTUBRO DE 2021 
(17:30:59)

https://quadranteoeste.com/pdr2020/images/OTE_146_10212_Setor_do_vinho.pdf
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2764119
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Apenas são elegíveis as despesas com depósitos de armazenamento de vinho em aço inox, adquiridos após 
a data de submissão da candidatura. O custo total elegível é determinado pelo produto da classe do custo 
unitário do litro pela capacidade dos depósitos a adquirir. As despesas gerais não são elegíveis.

A data previsional de execução das despesas elegíveis, previstas no Anexo IV da Portaria n.º 152/2016, de 
25 de maio, na sua redação atual, tem como limite 12 meses contados da data da assinatura do Termo de 
Aceitação.

A dotação orçamental total é de 150.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

TABELA NORMALIZADA DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO  
DE DEPÓSITOS DE ARMAZENAGEM DE VINHO EM AÇO INOX AISI 304 E/OU 316

Classe de capacidade (l) Custo unitário elegível (€/l)

Até 5.000 (inclusive) 0,78

>5.000 e ≤10.000 0,44

>10.000 e ≤20.000 0,27

>20.000 e ≤50.000 0,20

>50.000 0,11

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107773655/view?p_p_state=maximized
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OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS – APOIO À AQUISIÇÃO DE CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM – 
SETOR DO VINHO | GAL LEADERSOR

As candidaturas apresentadas devem objetivar (i) contribuir para o processo de modernização e capacitação 
das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas; (ii) promover o aumento da capa-
cidade de armazenagem de vinho.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a unidades agroindustriais para aquisição de equipamentos 
destinados a aumentar a capacidade de armazenagem de vinho, designadamente, depósitos em aço inox, 
mediante a utilização de custos simplificados sob a forma de tabelas normalizadas de custos unitários, cujo 
custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL LEADERSOR, a saber: 
todas as freguesias dos concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, Gavião, Mora e Ponte de Sôr.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável e assumem a modalidade de custos 
simplificados sob a forma de tabelas normalizadas de custos unitários, com base nos valores publicados na 
OTE n.º 146/2021:

Apenas são elegíveis as despesas com depósitos de armazenamento de vinho em aço inox, adquiridos após 
a data de submissão da candidatura. O custo total elegível é determinado pelo produto da classe do custo 

BENEFICIÁRIOS: 

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

MAIS INFORMAÇÕES
Anúncio n. º005/

LEADERSOR/10212/2021

DATA DE  
ENCERRAMENTO

25 DE OUTUBRO DE 2021 
(17:30:59)

TABELA NORMALIZADA DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO
DE DEPÓSITOS DE ARMAZENAGEM DE VINHO EM AÇO INOX AISI 304 E/OU 316

Classe de capacidade (l) Custo unitário elegível (€/l)

Até 5.000 (inclusive) 0,78

>5.000 e ≤10.000 0,44

>10.000 e ≤20.000 0,27

>20.000 e ≤50.000 0,20

>50.000 0,11

https://quadranteoeste.com/pdr2020/images/OTE_146_10212_Setor_do_vinho.pdf
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2765147
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unitário do litro pela capacidade dos depósitos a adquirir. As despesas gerais não são elegíveis.

A data previsional de execução das despesas elegíveis, previstas no Anexo IV da Portaria n.º 152/2016, de 
25 de maio, na sua redação atual, tem como limite 12 meses contados da data da assinatura do Termo de 
Aceitação.

A dotação orçamental total é de 100.000€.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107773655/view?p_p_state=maximized
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MAIS INFORMAÇÕES

N.º 01/ C05-i03/2021

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE MARÇO DE 2022

BENEFICIÁRIOS: 

Entidades a quem está afeto o património do 
Pólo da Rede de Inovação: Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária, IP (INIAV); 
Direção Regional da Agricultura e Pescas do 
Norte (DRAPN); Direção Regional da Agricultura 
e Pescas do Centro (DRAPC); Direção Regional 
da Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 
(DRAPLVT); Direção Regional da Agricultura e 
Pescas do Alentejo (DRAPAL); Direção Regional 
da Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPALG); 
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
(DGAV).

Com o presente convite pretende-se a apresentação de candidaturas visando consequentemente a cele-
bração de termos de aceitação de financiamento com os detentores dos Polos da Rede de Inovação, no 
âmbito da Agenda de Inovação 2030 - Terra Futura, Eixo IV.1 Dinamização da rede nacional de investiga-
ção da agricultura, que pretendam promover a recuperação e a modernização das suas infraestruturas 
e equipamentos.

O presente Aviso visa a modernização da Rede de Inovação, através da renovação/requalificação das infraes-
truturas e equipamentos científicos de laboratórios, estruturas piloto, estações centro experimentais, cole-
ções de variedades regionais e efetivos de raças autóctones (Polos da Rede de Inovação), e abrange três 
objetivos operacionais (OO) e uma linha de ação (LA):

• OO1. Reforçar a capacidade de investigação, inovação, formação, demonstração e transferência de co-
nhecimento e tecnologia.

• OO2. Incrementar a capacidade de conservação e valorização dos recursos genéticos nacionais (animais 
e vegetais).

• OO3. Estimular o empreendedorismo de base rural.

• LA1. Infraestruturas e equipamentos: recuperar e modernizar infraestruturas e equipamentos na rede de 
estações experimentais do Ministério da Agricultura.

Apenas são admissíveis candidaturas para recuperação e a modernização das infraestruturas e equipamen-
tos dos Polos da Rede de Inovação, no âmbito da Agenda de Inovação 2030 - Terra Futura, apresentados no 
Anexo I do Aviso e que incluem os Polos de Alvalade do Sado, Elvas, Fataca, Moura e Serpa.

São elegíveis as seguintes despesas: (i) despesas de investimento com a construção, recuperação ou re-

2. PRR – PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 

INVESTIMENTO RE-C05-I03: AGENDA DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA, ALIMENTAÇÃO E AGROINDÚSTRIA (AGENDA 
DE INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA 20|30)

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/09/Carta-Convite-para-Apresentacao-de-Candidaturas_Polos_VF09.09.2021_-FINAL-FINAL.pdf
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qualificação de edifícios e outras construções; (ii) despesas de investimento com a aquisição de máquinas e 
equipamentos, incluindo equipamentos informáticos e software; (iii) despesas de investimento em planta-
ções e melhoramentos fundiários, imprescindíveis à instalação ou renovação de culturas perenes; (iv) aqui-
sição de serviços especializados, imprescindíveis à realização dos investimentos identificados no ponto um, 
nomeadamente despesas com estudos, pareceres, projetos de execução para a realização das empreitadas 
e revisão desses projetos conforme preconizado no artigo 43.º do Código de Contratação Publica; e serviços 
de fiscalização e coordenação de segurança das empreitadas.

Não são elegíveis despesas relativas a IVA; despesas relativas à aquisição de equipamentos em 2.ª mão; 
despesas diretas ou indiretas com registos de propriedade intelectual; despesas realizadas antes da data 
referida no ponto 5.5: “As despesas associadas aos projetos são elegíveis a partir da data da publicação da 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 86/2020, de 10 de setembro, publicado no Diário da República, n.º 
199, 1.ª série em 13 de outubro”. 

Os apoios públicos assumem a forma de subvenções, nas condições a fixar em sede do Termo de acei-
tação de financiamento a celebrar com os beneficiários finais e o IFAP, IP. A taxa de apoio é de 100% do 
montante elegível validado. A dotação afeta ao presente concurso, na componente de incentivo não reem-
bolsável, é de 32,5 milhões de euros.

Cada candidatura deverá apresentar um Plano de Ação com a estrutura definida no ponto 5.1. do Aviso.

https://dre.pt/application/conteudo/145102353
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BENEFICIÁRIOS: 

Entidades públicas relacionadas com 
a Administração (local, nacional, etc.); 
organizações comerciais privadas; organizações 
privadas não-comerciais (ONG, etc.).

DATA DE  
ENCERRAMENTO

VÁRIAS DATAS, DE ACORDO 
COM O SUBPROGRAMA 
E TIPO DE PROJETO (VER 
TABELA).
O HORÁRIO ESTABELECIDO 
PARA O ENCERRAMENTO 
DE TODOS OS PROJETOS É 
ÀS 17H00M00S (HORA DE 
BRUXELAS).

3. PROGRAMAS EUROPEUS

LIFE CALLS 2021

O Programa LIFE é um instrumento financeiro comunitário que foi 
criado com o objetivo específico de contribuir para a execução, a atua-
lização e o desenvolvimento das Políticas e Estratégias Europeias na 
área do Ambiente, através do cofinanciamento de projetos com va-
lor acrescentado europeu. A versão atual, para o período 2021-2027, é 
orientada pelo Regulamento (UE) 2021/783 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 29 de abril de 2021. O programa LIFE encontra-se 
dividido em dois domínios, que contêm dois subprogramas:
Domínio do Ambiente

MAIS INFORMAÇÕES
Programa LIFE 

FAQs Programa LIFE 
Portugal 

Apoio para candidatos

DOMÍNIO DO AMBIENTE

Subprograma Natureza 
e Biodiversidade

Subprograma Economia Circular  
e Qualidade De Vida

Projetos tradicionais –  Economia Circular, recur-
sos do desperdício, ar, água, solo, ruído, quími-
cos, Bauhaus

• Data de encerramento: 30 de novembro de 2021 

Projetos tradicionais – Governança Ambiental 

• Data de encerramento: 30 de novembro de 2021

Projetos integrados estratégicos – Ambiente 
(duas etapas)

• Data de encerramento da primeira etapa: 19 de 
outubro de 2021 
 
• Data de encerramento da segunda etapa: 7 de 
abril de 2022 

Projetos tradicionais – Economia Circular, recur-
sos do desperdício, ar, água, solo, ruído, quími-
cos, Bauhaus

• Data de encerramento: 30 de novembro de 2021 

Projetos tradicionais – Governança Ambiental 

• Data de encerramento: 30 de novembro de 2021 

Projetos integrados estratégicos – Ambiente 
(duas etapas)

• Data de encerramento da primeira etapa: 19 de 
outubro de 2021 

• Data de encerramento da segunda etapa: 7 de 
abril de 2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021R0783
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://life.apambiente.pt/faqs
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-support-applicants_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-nature;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-nature;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-nature;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-nat-snap-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-env-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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DOMÍNIO DA AÇÃO CLIMÁTICA

Subprograma Mitigação e Adaptação
às Alterações Climáticas

Subprograma Transição para
Energias Limpas

Projetos tradicionais – Mitigação das Alterações 
Climáticas

• Data de encerramento: 30 de novembro de 2021 

Projetos tradicionais – Adaptação às Alterações 
Climáticas

• Data de encerramento: 30 de novembro de 2021 

Projetos tradicionais - Governança climática e 
informação 

• Data de encerramento: 30 de novembro de 2021 

Projetos integrados estratégicos – Ação Climática 
(duas etapas)

• Data de encerramento da primeira etapa: 19 de 
outubro de 2021 

• Data de encerramento da segunda etapa: 7 de abril 
de 2022 

BUILD UP Skills – Reiniciar as plataformas e os 
roadmaps nacionais

Comunidade Europeia de profissionais de "Serviços 
Integrados de Renovação Doméstica” 

Integração do financiamento da energia sustentá-
vel e apoio ao desempenho energético nos critérios 
e normas de financiamento sustentável da UE

Criar as condições para uma melhoria global da 
prontidão inteligente dos edifícios europeus

Fomentar a absorção de energia sustentável ao 
longo de toda a cadeia de valor na indústria e ser-
viços

Apoio técnico aos planos e estratégias na transição 
para energia limpa nos municípios e regiões

Adoção de recomendações de auditorias energéti-
cas para a transição energética das empresas

PDA Disruptivo - Assistência técnica para ultrapas-
sar os limites do mercado para investimentos em 
energia sustentável

Direcionar intervenções relativas ao edificado em 
bairros vulneráveis

Estabelecer modelos de negócio inovadores e 
esquemas contratuais para serviços de energia 
integradores e inteligentes 

Desenvolver mecanismos de apoio às comunida-
des energéticas e outras iniciativas lideradas pelos 
cidadãos no âmbito da energia sustentável

Diálogo a vários níveis sobre o clima e a energia 
para a governança energética

Reforma em grande escala de edifícios

Rumo a uma implementação eficaz da legislação 
fundamental no domínio da energia sustentável

Modelos de financiamento inovadores para investi-
mentos em energia sustentável
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildreno;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-innofin;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-innofin;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Serviços integrados de renovação doméstica

Encarar o aumento da demanda em arrefecimento 
dos edifícios nos próximos anos

A data de encerramento de todos os concursos desde 
subgrupo é no dia 12 de janeiro de 2022.

SESSÃO NACIONAL DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO 
SOBRE O PROGRAMA LIFE | LIFE PT INFO DAY 2021

Para saber mais sobre o programa LIFE e a call 2021 pode consultar a documentação (programa e 
apresentações) do evento “LIFE PT Info Day 2021”  que se encontram disponíveis aqui e a respetiva 
gravação.
Os principais documentos e links relacionados com o Programa LIFE podem ser consultados aqui 
estando também disponíveis as FAQ 2021 que oferecem mais informação.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homereno;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-cooling;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-cooling;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://life.apambiente.pt/documentos
https://www.youtube.com/watch?v=6cg1UTcfvXc
https://life.apambiente.pt/content/tem-uma-ideia-de-projeto-mas-n%C3%A3o-sabe-por-onde-come%C3%A7ar
https://life.apambiente.pt/faqs
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BENEFICIÁRIOS: 

ONG portuguesas de acordo com as condições 
gerais de elegibilidade do Programa, 
estabelecidas nos Artigos 9º e 10.º do 
Regulamento do Programa.

Para efeitos do Programa, uma Organização 
Não-Governamental (ONG) é uma entidade 
coletiva de direito privado, de base voluntária, 
sem fins lucrativos, independentemente da 
forma jurídica que revista e que reúna, à data 
de apresentação da candidatura, os seguintes 
requisitos: a) esteja legalmente constituída; 
b) prossiga finalidades de interesse geral 
ou de bem comum e tenha propósitos não 
comerciais; c) seja independente de quaisquer 
autoridades locais, regionais ou nacionais, 
de partidos políticos e de outras entidades 
públicas ou organizações socioprofissionais 
ou empresariais; d) não seja uma organização 
partidária ou partido político; e) não seja uma 
organização religiosa.

4. OUTRAS OPORTUNIDADES DE APOIO

PROGRAMA CIDADÃOS ATIV@S

O objetivo central do Programa Cidadão Ativ@s é fortalecer a Sociedade Civil, reforçar a cidadania ativa, e 
empoderar os grupos vulneráveis.  Para promover a sustentabilidade e a capacidade das ONG a longo prazo, 
fortalecendo o seu papel na promoção da participação democrática, da cidadania ativa e dos direitos huma-
nos, o Programa procura apoiar projetos que promovam:

• Democracia, cidadania ativa, boa governação e transparência;

• Direitos humanos e igualdade de tratamento através do combate a qualquer forma de discriminação 
com base na origem racial ou étnica, religião ou crença, género, deficiência, idade, orientação sexual ou 
identidade de género;

• Justiça social e inclusão de grupos vulneráveis;

• Capacitação das ONG.

MAIS INFORMAÇÕES
Regulamento

Manual de
Candidatura

Adenda ao Manual 
de Candidatura

Instruções de 
Preenchimento – 

Formulário de 
candidatura

Vídeos tutoriais

https://gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2021/07/Regulamento-do-Programa_2020.pdf
https://gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2021/07/ManualCandidato_v4_agosto2020.pdf
https://gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2021/07/Adenda-ao-Manual-de-Candidatura-2021.pdf
https://gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2021/08/Formulario-de-Candidatura-Instrucoes-de-Preenchimento-2021-final.pdf
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/videos-tutoriais/
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O Programa Cidadãos Ativ@s está organizado em quatros eixos prioritários de intervenção, nos quais se 
deverão enquadrar os projetos a desenvolver. Atualmente, encontram-se abertos concursos para as quatro 
áreas.

No que se refere à dimensão e duração dos projetos:

• Os projetos devem ter um custo total apoiável superior a 20.000€ e igual ou inferior a 75.000€ sendo os 
seus custos elegíveis cofinanciados pelo Programa à taxa máxima de 90%; 

• Os projetos do Eixo 1, 2 e 3 devem incluir uma componente de capacitação que represente 10% do custo 
total do projeto, com um mínimo de 5.000€;

• A duração máxima dos grandes projetos a selecionar é de 20 meses, com data de início prevista em 
março de 2022.

Em relação a condições de elegibilidade:

• É obrigatório que os projetos sejam implementados através de parcerias. As entidades parceiras devem 
cumprir as condições gerais de elegibilidade do Programa, conforme o disposto nos Artigos 9.º e 12.º do 
Regulamento.

Cada entidade elegível só pode apresentar, no máximo, uma candidatura por ano, seja enquanto promotora 
ou parceira, como disposto no nº 4 do Artigo 19.º do Regulamento.

EIXO 1 – FORTALECER A CULTURA DEMOCRÁTICA E A CONSCIÊNCIA CÍVICA

Atividades abrangidas

• Atividades de advocacy, incluindo o desenvolvimento e disseminação de policy papers;

• Atividades de monitorização e acompanhamento das políticas públicas, incluindo a implementação de 
recomendações ou decisões tomadas a nível internacional; 

• Ações de sensibilização, partilha de informação e participação em processos de tomada de decisão 
relativas a políticas públicas; 

• Promoção de ferramentas de participação digital que aumentem a intervenção dos cidadãos nos pro-
cessos de tomada de decisão;

• Colaboração entre ONG e jornalistas de investigação para assegurar a transparência e combater a cor-
rupção; 

• Campanhas e ações de sensibilização para combater as notícias falsas e a desinformação, e promover 
a literacia mediática; 

• Campanhas e ações de sensibilização que combatam o extremismo, o discurso de ódio e o populismo; 

• Parcerias e promoção do diálogo estruturado entre ONG e entidades públicas e privadas.

Prazo: 11 de novembro de 2021, às 12h (hora de Portugal Continental)

Aviso: Aviso de Concurso #12 – Grandes Projetos

https://gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2021/07/Aviso-de-Concurso-12_Grandes-Projetos.pdf
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EIXO 2 – APOIAR E DEFENDER OS DIREITOS HUMANOS

Atividades abrangidas

• Educação e formação para os direitos humanos, em particular destinadas a jovens;

• Campanhas de sensibilização e iniciativas de prevenção ou de combate à violação dos direitos huma-
nos, como a discriminação, racismo, discursos de ódio e todas as formas de violência; 

• Atividades de sensibilização e valorização da diversidade humana, de promoção da tolerância e de acei-
tação da diferença; 

• Ações de prevenção e denúncia de violações dos direitos humanos de migrantes, refugiados e pessoas 
de etnia cigana;

• Atividades de promoção da igualdade e respeito pelos direitos das pessoas LGBTI; 

• Promoção da igualdade de género, incluindo na parentalidade e no emprego; 

• Atividades de advocacy em direitos humanos; 

• Atividades de investigação e análise que sustentem a ação política a favor dos direitos humanos;

• Participação nos processos de tomada de decisão relativos a políticas públicas no âmbito dos direitos 
humanos;

• Recolher e publicitar informação respeitante a violações dos direitos humanos; 

• Apoio a ações cíveis para defesa dos direitos humanos; 

• Criação de plataformas e utilização de ferramentas digitais para facilitar e desenvolver iniciativas que 
promovam o diálogo intercultural e os direitos humanos; 

• Identificação e adoção de boas práticas em áreas específicas dos direitos humanos, no contexto de uma 
sociedade digital em evolução.

Prazo: 12 de novembro de 2021, às 12h (hora de Portugal Continental)

Aviso: Aviso de Concurso #13 – Grandes Projetos

EIXO 3 – EMPODERAR OS GRUPOS VULNERÁVEIS

Atividades abrangidas 

• Adoção de métodos participativos e/ou soluções inovadoras em resposta às necessidades dos grupos 
vulneráveis; 

• Criação ou melhoria de serviços de suporte para empoderar grupos vulneráveis; 

•Apoio a jovens em risco de exclusão social, incluindo jovens de comunidades marginalizadas, de forma 
a  promover percursos sociais e profissionais de sucesso; 

• Apoio a vítimas de violência doméstica e sexual, incluindo a sua reabilitação física, psicológica e social; 

• Apoio à integração, nas suas várias vertentes, de refugiados, migrantes, pessoas de etnia cigana e outros 
grupos minoritários; 

https://gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2021/07/Aviso-de-Concurso-13_Projetos-Grandes.pdf
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• Apoio à integração de ex-reclusos, pessoas sem-abrigo e outros grupos marginalizados ou em risco, 
também através da arte, do desporto ou da cultura; 

• Formação para a capacitação económica de indivíduos vulneráveis, com o objetivo de promover a sua 
integração no mercado de trabalho; 

• Apoio à mobilização do conhecimento dos mais velhos para benefício e inclusão das gerações mais 
novas de comunidades marginalizadas, nomeadamente através da cooperação intergeracional e de ini-
ciativas de mentoria. 

• Criação ou desenvolvimento de soluções digitais que possam facilitar a integração e empoderamento 
de indivíduos que se encontram em situações de vulnerabilidade.

Prazo: 15 de novembro de 2021, às 12h (hora de Portugal Continental)

Aviso: Aviso de Concurso #14 – Grandes Projetos

EIXO 4 – REFORÇAR A CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE DA SOCIEDADE CIVIL

Atividades abrangidas

• Elaboração de diagnósticos e planos de ação/planos estratégicos para as organizações; 

• Implementação de planos de ação/planos estratégicos relacionados com a capacitação organizacional/
operacional; 

• Formação, mentoria, coaching e consultoria nas áreas prioritárias de advocacy, monitorização de polí-
ticas e angariação de fundos; 

• Estágios para funcionários de ONG noutras ONG;

• Formação, mentoria, coaching e consultoria em governação, planeamento, gestão administrativa e fi-
nanceira, comunicação e marketing, gestão e angariação de voluntários, técnicas de avaliação e moni-
torização; 

• Participação em redes e de outras formas de internacionalização das organizações e das suas estruturas 
associativas;

• Transferência de conhecimento e experiência entre grandes e pequenas organizações da sociedade 
civil;

• Troca de experiências para benchmarking; 

• Realização de estudos e publicações, e criação de bases de dados e de repositórios de informação e 
conhecimento;

• Reforço da capacidade e notoriedade do setor através de eventos de divulgação, networking e angaria-
ção de fundos. 

• Criação de um negócio social, com base num plano de negócio. 

Prazo: 16 de novembro de 2021, às 12h (hora de Portugal Continental)

Aviso: Aviso de Concurso #15 – Grandes Projetos 

https://gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2021/07/Aviso-de-Concurso-14_Grandes-Projetos.pdf
https://gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2021/07/Aviso-de-Concurso-15_Grandes-Projetos.pdf
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5. AVISOS QUE PERMANECEM ABERTOS

ANÚNCIO N.º 2 / AÇÃO 6.2.1 
/ 2021

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPDR: OPERAÇÃO 6.2.1 - PREVENÇÃO 
DE CALAMIDADES E CATÁSTROFES 
NATURAIS (2º ANÚNCIO) 26 DE OUTUBRO DE 2021

17H

AVISO N. º 2021-4030-01

ENCERRAMENTO AVISO/LINKFFP: PROGRAMA DE APOIO AO 
ORDENAMENTO E À GESTÃO ZONAS 
DE CAÇA (PAOGZC) 2021 29 DE OUTUBRO DE 2021, 

18H
- PRORROGADO -

ALT2020: PROJETOS INOVADORES/
EXPERIMENTAIS NA ÁREA SOCIAL 
- ALENTEJO XXI (TERRITÓRIO DO 
GAL PRÓ-RURAL, GERIDO PELA 
ALENTEJO XXI)

AVISO Nº ALT20‐40‐2021‐45

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

29 DE OUTUBRO DE 2021, 
18H

AVISO POAT-77-2021-11

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPOAT: ABORDAGENS TERRITORIAIS 
DE NÍVEL NUTS III PARA O 
HORIZONTE 2030 29 DE OUTUBRO DE 2021

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPRR: PROGRAMA DE APOIO A 
EDIFÍCIOS MAIS SUSTENTÁVEIS 
(AVISO N.º 01/C13-I01/2021) 30 DE NOVEMBRO DE 

2021, 23H59M59S
FUNDO AMBIENTAL

IEFP: ATIVAR.PT

ATIVAR.PT

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

2.ª FASE: 1 DE OUTUBRO 
(9H) A 30 DE DEZEMBRO  

DE 2021 (18H)

ESTÁGIOS ATIVAR.PT

ENCERRAMENTO AVISO/LINKIEFP: ESTÁGIOS ATIVAR.PT

2.ª FASE: 1 DE OUTUBRO 
(9H) A 30 DE DEZEMBRO DE 

2021 (18H)

AVISO SI-47-2021-10

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPI: SISTEMA DE INCENTIVOS 
À INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
(SI ID&T) | PROJETOS DE I&D 
INDUSTRIAL À ESCALA EUROPEIA 
– PROJETOS INDIVIDUAIS E EM 
COPROMOÇÃO 

31 DE DEZEMBRO DE 2021

http://www.pdr-2020.pt/content/download/2732/39542/version/2/file/2.%C2%BA+An%C3%BAncio+621+-+Xylella.pdf
https://www.icnf.pt/apoios/fundoflorestalpermanente/candidaturas2021
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=83874d53-b361-4de1-8d30-ce84a1e1b90e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=6590f1d5-b389-45db-b932-5b74d7ef2791
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.iefp.pt/ativar.pt
https://www.iefp.pt/ativar.pt?tab=estagios-ativar-pt
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/08/Aviso_VE_FA.pdf
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AVISO N.º 02/C13-I01/2021

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPRR: APOIO AO PROGRAMA 
“VALE EFICIÊNCIA” (AVISO N.º 02/
C13-I01/2021) 31 DE DEZEMBRO DE 2021

AVISO N.º 01/C05-I01/2021

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPRR: AGENDAS/ALIANÇAS 
(.01) MOBILIZADORAS PARA A 
REINDUSTRIALIZAÇÃO E (.02) 
VERDES PARA A INOVAÇÃO 
EMPRESARIAL (AVISO N.º 01/
C05-I01/2021)

31 DE MARÇO DE 2022

Emprego Interior Mais

Ficha- síntese

FAQ

IEFP: EMPREGO INTERIOR MAIS

NÃO DEFINIDO

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

Investe Jovem

Ficha- síntese

IEFP: INVESTE JOVEM

NÃO DEFINIDO

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

AVISO N.º 01/C08-I01/2021

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPRR: CONSTITUIÇÃO DE ÁREAS 
INTEGRADAS DE GESTÃO DA 
PAISAGEM (AIGP) (AVISO N.º 01/
C08-I01/2021)

ABERTO ATÉ AO LIMITE DA 
DOTAÇÃO DISPONÍVEL.

AVISO N.º 02/C12-I01/2021

ENCERRAMENTO AVISO/LINKPRR: GESTÃO FLORESTAL E APOIO 
À RESINAGEM – PROGRAMA 
“RESINEIROS VIGILANTES” (AVISO 
N.º 02/C12-I01/2021)

ABERTO ATÉ AO LIMITE DA 
DOTAÇÃO DISPONÍVEL.

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

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/08/Aviso_VE_FA.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/07/Concurso-Ideias-C5-i01.pdf
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/interiorMais.do?action=overview
https://www.iefp.pt/documents/10181/4287418/FS_Emprego+Interior+MAIS_01-02-2021
https://www.iefp.pt/documents/10181/10323248/FAQ_Emprego+Interior+MAIS_01-02-2021
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/progInvesteJovem2.do?action=overview
https://www.iefp.pt/documents/10181/1395322/FS_Investe+Jovem_19-05-2020
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/07/Aviso_Procedimento-candidaturas-RE-C08-i01-01_vfinal.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/08/AAC-02_C12-i01_2021-Programa-Resineiros-Vigilantes_vfinal_signed.pdf
https://www.turismofundos.pt/2020/06/04/call-202020/
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=baa508f2-45df-4bb2-b7dc-2c15f505ba4b
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ENCERRAMENTO AVISO/LINKPROGRAMA APÍCOLA NACIONAL 
(PAN) 2020-2022

NÃO DEFINIDO IFAP_PAN

MAREESS

ENCERRAMENTO AVISO/LINKMAREESS – APOIO AO REFORÇO DE 
EMERGÊNCIA DE EQUIPAMENTOS 
SOCIAIS E DE SAÚDE 29 DE OUTUBRO DE 2021, 

18H
- PRORROGADO -

APOIO EXTRAORDINÁRIO

REGULAMENTO

APOIO EXTRAORDINÁRIO À 
RETOMA PROGRESSIVA DE 
ATIVIDADE - COVID-19
REDUÇ ÃO TEMPORÁRIA DO 
PERÍODO NORMAL DE TRABALHO – 
PLANO DE FORMAÇÃO

NÃO DEFINIDO

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

   IEFP - MANUTENÇÃO CONTRATOS 

REGULAMENTO

APOIO À MANUTENÇÃO DE 
CONTRATOS DE TRABALHO - 
FORMAÇÃO - COVID-19 NÃO DEFINIDO

ENCERRAMENTO AVISO/LINK

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

LINHA DE CRÉDITO

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

FICHA INFORMATIVA

ENCERRAMENTO AVISO/LINKTURISMO DE PORTUGAL: LINHA 
DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA 
OFERTA 2021 NÃO DEFINIDO

 PROTOCOLO DE 
COLABORAÇÃO

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://www.gpp.pt/index.php/apoios-de-mercado/programa-apicola-nacional-2020-2022
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medApoioReforcoEmergencia/overview.jsp
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medRetomaProgressivaCovid.do?action=overview
https://www.iefp.pt/documents/10181/10529008/2021-01-27_Regulamento_Apoio_Retoma_Formacao_Profissional.pdf
https://www.iefp.pt/covid19
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.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-para-a-descarbonizacao-e-economia-circular/
https://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-informativa-linha-apoio-qualificacao-oferta-2021.pdf
https://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/protocolo-colaboracao-linha-apoio-qualificacao-oferta-2021.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/115645079
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HTTPS://IFRRU.IHRU.PT/

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

200M

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

NÃO DEFINIDO

https://ifrru.ihru.pt/web/guest/candidaturashttp://
https://ifrru.ihru.pt/web/guest/candidaturas
https://www.200m.pt/pt-pt/
https://www.200m.pt/pt-pt/


32Boletim # 35 | Outubro 2021

6. LEGISLAÇÃO

PORTARIA N.º 192-A/2021: LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS

A Portaria n.º 192-A/2021, de 14 de setembro, regulamenta a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas 
Empresas, designada «Linha de Apoio MPE» que tem como finalidade apoiar a tesouraria das micro e peque-
nas empresas que se encontrem numa situação de crise empresarial, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
6-C/2021, de 15 de janeiro, na sua redação atual.

O apoio financeiro a conceder ao abrigo da Linha de Apoio MPE reveste a natureza de subsídio reembolsável e cor-
responde ao valor de até 3.000€ por cada posto de trabalho existente na empresa no mês imediatamente anterior 
à apresentação da candidatura, multiplicado por três, até ao montante máximo de 25.000€ para as microempre-
sas; 75.000€ para as pequenas empresas.

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

DESPACHO N.º 8819/2021: PLATAFORMA DE ACOMPANHAMENTO DAS RELAÇÕES 
NA CADEIA AGROALIMENTAR (PARCA)

O Despacho n.º 8819/2021, de 7 de setembro, determina a constituição de uma subcomissão específica, no âmbito 
da PARCA, dedicada ao setor do leite e produtos lácteos. 

A PARCA foi criada pelo Despacho n.º 15480/2011, de 15 de novembro, com a missão de promover a análise das re-
lações entre os setores de produção, transformação e distribuição de produtos agrícolas, com vista ao fomento da 
equidade e do equilíbrio na cadeia de abastecimento alimentar, estando contemplada a possibilidade de a PARCA 
constituir subcomissões com missões específicas, podendo estas assumir um caráter setorial, dirigido a um deter-
minado produto ou grupo de produtos.

Ao longo das suas diversas reuniões, a PARCA tem vindo a identificar o setor do leite e dos produtos lácteos como 
um setor particularmente sensível, que exige, para um melhor funcionamento, uma abordagem integrada da sua 
cadeia de valor e uma especial articulação entre os seus diversos intervenientes.

Face ao exposto foi considerado adequado proceder à constituição de uma subcomissão específica para o leite e 
produtos lácteos, visando a elaboração de um relatório de diagnóstico que permita um melhor conhecimento da 
realidade e dos constrangimentos deste setor, apesar do diferente grau de informação estatística disponível quan-
to aos vários segmentos da cadeia de valor.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.

PORTARIA N.º 187/2021: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
CONTINENTE PDR 2020

A Portaria n.º 187/2021, de 7 de setembro, estabelece a nona alteração à Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, que 
estabelece o regime de aplicação da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, 
«LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 

https://dre.pt/application/conteudo/171308574
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154202310/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154202310/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/170878808
https://dre.pt/application/conteudo/3022911
https://dre.pt/application/conteudo/170880299
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74539108/details/normal?l=1


33Boletim # 35 | Outubro 2021

2020).

O presente diploma introduz ajustamentos no regime de aplicação da ação n.º 10.2, «Implementação das estra-
tégias», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020, no 
sentido de dinamizar a implementação das diferentes operações que constituem a referida ação, adaptando as 
operações em curso às necessidades dos territórios rurais e dos seus agentes socioeconómicos. É, ainda, alargado 
o âmbito de aplicação da operação 10.2.1.6, «Renovação de aldeias», permitindo o apoio a tipologias de investi-
mento que contribuam para a melhoria do bem-estar das populações rurais, bem como atividades de empreen-
dedorismo social de base comunitária. Aproveita-se para integrar no regime de aplicação as medidas excecionais 
e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID -19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias 
curtas e mercados locais», introduzidas pela Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, alterada pela Portaria n.º 107/2020, 
de 4 de maio, de modo a clarificar a aplicação subsidiária da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação 
atual, no âmbito da aplicação destas medidas.

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

PORTARIA N.º 190/2021: BOLSA DE INICIATIVAS DA PARCERIA EUROPEIA DE 
INOVAÇÃO PARA A PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE AGRÍCOLAS

A Portaria n.º 190/2021, de 13 de setembro, procede à segunda alteração à Portaria n.º 324/2015, de 1 de outubro, 
alterada pela Portaria n.º 308/2016, de 9 de dezembro, que cria a Bolsa de Iniciativas da Parceria Europeia de Inova-
ção para a produtividade e sustentabilidade agrícolas, abreviadamente designada Bolsa de Iniciativas, e estabelece 
as regras gerais do seu funcionamento.

Esta segunda alteração visa facilitar a apresentação de novos projetos de I&D+I no âmbito do PRR e de iniciativas 
que levem à criação de soluções para problemas ou oportunidades, pelo que foi necessário adaptar a Bolsa de Ini-
ciativas, alargando o seu âmbito e simplificando procedimentos, promovendo o encontro entre os interessados e 
evitando o desfasamento ou a sobreposição de objetivos dos planos de ação.

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, produzindo efeitos reportados à data da 
assinatura.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 132/2021: ESTRATÉGIA NACIONAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2021, de 13 de setembro, aprova a Estratégia Nacional de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional (ENSANP), referencial de atuação integrada para um sistema alimentar sustentável e 
saudável. 

A ENSANP integra um diagnóstico da segurança alimentar e nutricional em Portugal, assim como uma análise da 
evolução das tendências da produção e do consumo, e um levantamento das diversas iniciativas e estratégias que 
se cruzam com os seus objetivos, tendo sido identificados quatro eixos estratégicos [(i) integração das políticas e 
governança; (ii) grupos vulneráveis, saúde e nutrição;(iii) bom funcionamento da cadeia alimentar; (iv) comunica-
ção] e sete medidas necessárias à sua implementação nos próximos anos:

• Medida 1. Criar Grupo de Trabalho para Monitorização da ENSANP com a missão primordial de avaliar de que 

https://dre.pt/application/conteudo/171183637
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70423678/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105340330/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/171183636
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forma os diferentes instrumentos de política identificados estão a contribuir para garantir um sistema alimen-
tar sustentável e saudável

• Medida 2.1. Elaborar relatório periódico com indicadores relativos às medidas do eixo 2 — grupos vulneráveis, 
saúde e nutrição

• Medida 2.2. Identificar boas práticas na área da saúde e nutrição

• Medida 2.3. Impactos da estratégia do plástico na cadeia alimentar

• Medida 3.1. Elaborar relatório periódico com indicadores relativos às medidas do eixo 3 — bom funcionamento 
da cadeia alimentar

• Medida 3.2. Identificar sistemas locais de abastecimento e consumo alimentar

• Medida 4. Comunicação

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

DECRETO N.º 21/2021: CONVENÇÃO-QUADRO PARA A PROMOÇÃO DA CIRCULAÇÃO 
DO TALENTO NO ESPAÇO IBERO-AMERICANO

O Decreto n.º 21/2021, de 3 de setembro, aprova a Convenção-Quadro para a Promoção da Circulação do Talento 
no Espaço Ibero-Americano, assinada em Soldeu, em 21 de abril de 2021, por ocasião da Cimeira Ibero-Americana 
de Chefes de Estado e de Governo. O diploma tem por objetivo favorecer a transferência de conhecimentos, a 
inovação e a criação científica e intelectual, através da circulação, dentro do espaço ibero-americano, de nacionais 
dos estados parte que se enquadrem na definição de «talento humano» em conformidade com o estabelecido no 
artigo 2.º da presente convenção. 

A aprovação por parte de Portugal desta convenção permitirá promover no espaço ibero-americano oportunidades 
de capacitação profissional dos jovens, a mobilidade intraempresarial de dirigentes e trabalhadores, a mobilidade 
de profissionais diplomados e de investigadores e a mobilidade de investidores e empreendedores. Revela-se, as-
sim, de particular importância proceder à aprovação da presente convenção. A Convenção-Quadro estará aberta 
à assinatura de todos os Estados-Membros da Comunidade Ibero-Americana até o dia 31 de dezembro de 2021.

https://dre.pt/application/conteudo/170649059
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7. EVENTOS

WEBINAR “NECESSIDADES FINANCEIRAS NOS SETORES AGRÍCOLA E AGROALIMENTAR EM 
PORTUGAL”

O webinar “Necessidades financeiras nos setores agrícola e agroalimentar em 
Portugal”, irá realizar-se no dia 6 de outubro 2021, entre as 10h30m e as 13h30m, 
numa organização da Comissão Europeia – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural (DG AGRI) e do Banco Europeu de Investimento (BEI). 

O webinar será aberto por Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura de Portugal 
e por Mihail Dumitru, Diretor-Geral Adjunto da DG AGRI, Comissão Europeia, e incidirá 
sobre o contexto financeiro no qual os agricultores e empresas de processamento alimentar desenvolvem a sua 
atividade em Portugal. A autoridade de gestão do FEADER em Portugal e os intermediários financeiros participan-
tes partilharão a sua experiência no que toca à implementação do instrumento de garantia financeira do FEADER 
estabelecido no Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020.

Os oradores apresentarão os resultados de um estudo sobre o fi-compass que analisou a procura e oferta finan-
ceira nos setores agrícola e agroalimentar em Portugal, bem como os constrangimentos existentes no mercado. 

O evento pretende dar resposta a questões do setor, pelo que será possível enviar questões previamente ao evento, 
devendo fazê-lo na página de inscrição.

O programa está disponível aqui. As inscrições estão abertas até às 11h00m do dia 4 de outubro de 2021 aqui.

WEBINAR “ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E NOVOS PROBLEMAS FITOSSANITÁRIOS”

Decorre, no dia 7 de outubro, pelas 10h, o Webinar «Alterações Climáticas e Novos Proble-
mas Fitossanitários», promovido pela CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal e pela 
ANIPLA - Associação Nacional da Indústria para a proteção das Plantas. 

Esta iniciativa pretende debater a influência das alterações climáticas na agricultura, nomea-
damente ao nível dos problemas fitossanitários e consequente efeito ao nível da produção e 
como articular a disponibilidade de ferramentas aos agricultores com as metas definidas pelo 
Pacto Ecológico Europeu e as suas Estratégias (Biodiversidade e do Prado ao Prato).

Mais informação disponível em: programa e inscrição.

https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/2021-09/financial_needs_in_the_agriculture_and_agri_food_sectors_in_portugal.pdf
https://www.fi-compass.eu/event/7365/financial-needs-agriculture-and-agri-food-sectors-portugal
https://www.rederural.gov.pt/images/Noticias/2021/Progr-Altera%C3%A7%C3%B5es_Clim%C3%A1ticas_e_Novos_Problemas_Fitossanit%C3%A1rios.jpg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-9zLJaL7S6-MUles93BEVg
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WORKSHOP “BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS PARA A BIODIVERSIDADE NO CONTEXTO DAS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS”

O Workshop “Boas práticas agrícolas para a biodiversidade no contexto das alterações climáticas” irá decorrer 
em dois momentos:

• no dia 12 de outubro em regime misto (online e presencial) no Régia-Douro Park – Vila Real

• no dia 13 de outubro unicamente em regime presencial em Vila Nova de Foz Côa.

No âmbito do projeto “Boas práticas agrícolas para a biodiversidade no contexto das alterações climáticas”, foi 
identificado um conjunto de boas práticas adaptáveis às diferentes realidades das explorações agrícolas nacionais 
e eficazes no incremento da biodiversidade e que importa agora divulgar, junto dos agricultores.

Mais informação disponível em: workshop "Boas práticas"

SEMINÁRIO "PLATISOR - MÉTODOS PARA A GESTÃO DO MONTADO DE SOBRO COM ATAQUES DE 
PLÁTIPO DA REGIÃO DO SOR | APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS"

A AFLOSOR – Associação de Produtores Agro-Florestais da Região de Ponte de Sor organiza, 
no dia 8 de outubro, pelas 14h, no Teatro Cinema de Ponte de Sor, no âmbito do projeto GO 
PLATISOR, o Seminário PLATISOR | Apresentação de Resultados, onde serão demonstrados 
os melhores métodos para a gestão do Montado de Sobro com ataques de plátipo na região 
do Sor. 

Os estudos desenvolvidos nos últimos quatro anos em montados no concelho de Ponte de 
Sor, contribuíram para obter respostas essenciais com objetivos claros de melhorar a gestão, 
nomeadamente, através da aferição da eficácia do conjunto armadilha/atrativo químico para 
a captura do plátipo e do correto tratamento dos cepos. 

Neste Seminário, serão apresentados e debatidos os resultados práticos que são de interesse do(s) setor(es) que 
têm vindo a ser mais flagelados por esta progressiva mortalidade do Montado de Sobro, resumidos nos seguintes 
tópicos: 1) Medidas de gestão prevenção; 2) Monitorização regular do estado sanitário das árvores; 3) Instalação de 
armadilhas; 4) Correto tratamento dos cepos.

Mais informação disponível em: programa e inscrição.

https://www.advid.pt/pt/agenda/workshop-boas-praticas-agricolas-para-a-biodiversidade-no-contexto-das-alteracoes-climaticas
Anúncio n. º007/ESDIME/10212/2021
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-seminario-platisor-apresentacao-de-resultados-168119171969
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FORMAÇÃO PROGRAMA CLEAN & SAFE

O Turismo de Portugal prossegue com novas ações de formação online sobre o Selo 
“Clean & Safe”. Esta iniciativa destinada a Empreendimentos Turísticos, Alojamento Local, 
Empresas de Animação Turística, Agências de Viagens e Turismo, entre outros, visa dar a 
conhecer os procedimentos de limpeza, higiene e medidas básicas de prevenção e controlo 
da COVID-19. Certificadas e de inscrição gratuita, as ações de formação têm uma duração 
total de 2h30m. No final da formação, pretende-se que os participantes tenham delineado 
um esboço do protocolo interno de atuação relativo ao surto de COVID-19, adaptado à sua 
organização. As formações Clean & Safe têm lugar na Academia Digital, a plataforma de 
gestão de toda a formação executiva disponibilizada pelo Turismo de Portugal e pelas suas 
Escolas. Esta solução tem como objetivo facilitar o acesso à informação, contribuir para melhorar a experiência de 
formação e, sobretudo, o conhecimento adquirido.

Calendarização das ações programadas: 

• Formação Empresas de Congressos e Eventos | 11 de outubro (15 - 17h30) 

• Formação Estabelecimentos de Restauração e Bebidas | 14 de outubro (15 – 17h30) 

• Formação Agentes de Animação Turística | 13 de outubro (10 - 12h30)

• Formação Agências de Viagens e Turismo | 12 de outubro (10h - 12h30) 

• Formação Alojamento Local | 11 de outubro (10 - 12h30) 

• Formação Empreendimentos Turísticos | 12 de outubro (10 - 12h30)

Mais informação disponível em: https://portugalcleanandsafe.com/pt-pt | Academia digital

SEMINÁRIO REGENERAÇÃO NATURAL DE SOBREIRO E AZINHEIRA

Irá decorrer, no próximo dia 20 de outubro, pelas 10h, no Observatório do 
Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, e num formato híbrido, o Seminário “Re-
generação natural de sobreiro e azinheira — Desafios e oportunidades”.
O evento, de participação gratuita, é organizado pelo Grupo Operacional 
OakRegeneration, com o apoio do Instituto Nacional de Investigação Agrá-
ria e Veterinária (INIAV), líder da parceria, e do Observatório do Sobreiro e da 
Cortiça. 

Neste seminário irão apresentar-se os primeiros resultados dos trabalhos de investigação do Grupo Operacional 
OakRegeneration, com comunicações dos Investigadores do INIAV, Augusta Costa e Jorge Capelo. Este seminário 
conta também com a participação de outros investigadores que apresentam os progressos recentes da sua investi-
gação em regeneração natural de sobreiro e azinheira nos nossos montados. Pretende-se promover a partilha de 
conhecimento, a discussão e a troca de experiências entre investigadores, técnicos, proprietários florestais e 
todos os interessados na conservação e promoção do potencial produtivo e genético da regeneração natural 
de sobreiro e azinheira.

Os principais temas em debate serão:

• Informação genética na regeneração natural de sobreiro

https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=catalogo&Itemid=102&area=37
https://portugalcleanandsafe.com/pt-pt
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=catalogo&Itemid=102&area=37
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• Micorrização em sobreiro

• Microclima na regeneração natural da azinheira

• Padrões da regeneração natural de sobreiro em resposta a diferenças ambientais

• A gestão do sob coberto nos montados para a promoção de regeneração natural de sobreiro e azinheira

• A regeneração natural assistida de sobreiro e azinheira

• A gestão florestal da regeneração natural de sobreiro em montados e sobreirais

Mais informação disponível em: programa e inscrição.

SEMANA EUROPEIA DE ENERGIA SUSTENTÁVEL (EUSEW) | ONLINE

A Comissão Europeia organiza, entre os dias 25 a 29 de outubro, a Semana Eu-
ropeia de Energia Sustentável. Entre os dias 25 e 28 desta semana terá lugar a 
Conferência “Rumo a 2030: remodelando o sistema energético europeu”, em 
formato inteiramente digital, onde serão abordadas as temáticas da energia sus-
tentável, novos desenvolvimentos políticos e melhores práticas. Paralelamente à 
conferência, decorrem os Prémios EUSEW, que reconhecem indivíduos, projetos e ideias inovadoras. 

A Conferência acolhe o segundo Dia Europeu da Energia Jovem, reunindo jovens dos 18 aos 30 anos, que irão 
partilhar ideias sobre como transformar a Europa naquele que pode vir a ser o primeiro continente climate-neutral.

Mais informação disponível em: https://eusew.eu/about-main-programme

WEBINAR “ENCONTRO NACIONAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DA CIÊNCIA DO SOLO 2021”

O Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo EACS 
2021 irá decorrer nos dias 28 e 29 de outubro, em formato online (o link do 
evento será divulgado oportunamente). No evento serão apresentadas e dis-
cutidas formas de gestão integradas do solo e água em sistemas agrícolas, 
florestais e agroflorestais que contribuam para prevenir a degradação do solo, diminuir os impactos das alterações 
climáticas e assegurar a sustentabilidade dos sistemas.

Serão abordadas as seguintes temáticas: (i) aprofundar o conhecimento dos solos (diversidade, evolução, proprie-
dades e processos); (ii) fertilidade do solo e nutrição das plantas; (iii) sistemas de uso da terra e gestão sustentável 
do solo; (iv) solos e temas ambientais (degradação, alterações climáticas, desertificação); (v) solos e temas societais 
(adaptação, inovação, educação).

Mais informação disponível em: EACS 2021

https://www.iniav.pt/images/Eventos/OakRegeneration_FinalVersion_INIAV.pdf
https://bityli.com/up6Gsr
https://eusew.eu/about-main-programme
http://eacs2021.ipportalegre.pt/
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6TH UNWTO WORLD FORUM ON GASTRONOMY TOURISM

Decorre, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2021, em Bruges (Bélgica), o 6th UNWTO World 
Forum on Gastronomy Tourism, promovido pela Organização Mundial do Turismo (OMT) e o 
Centro Culinário Basco (BCC). O fórum, em formato híbrido, irá reunir os ministros do turismo, 
representantes das administrações nacionais e locais de turismo, cozinheiros, empresários e 
académicos ligados ao turismo e à gastronomia e incidirá no Tema: "Turismo gastronómico: 
promoção do turismo rural e do desenvolvimento regional".

O evento objetiva demonstrar a importância do turismo gastronómico para a integração social 
e económica, a criação de emprego e a coesão regional, visando destacar o papel do turismo 
gastronómico no reforço da reputação dos destinos, a capacitação da comunidade local, bem como as estratégias 
que os agricultores e os pequenos produtores rurais podem utilizar para utilizar o seu património gastronómico 
na promoção direta e indireta do turismo, contribuindo assim de forma positiva para a economia local e regional.

Mais informação disponível em: https://www.unwto.org/6th-unwto-world-forum-on-gastronomy-tourism e 
inscrição.

AÇÕES FORMATIVAS IAPMEI

O IAPMEI e o Turismo de Portugal vão desenvolver várias ações formativas de inscrição gratuita, no formato de 
workshops online, no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira. As ações destinam-se a empresários e 
gestores de micro, pequenas empresas e irão decorrer nos meses de outubro e novembro, nas seguintes datas e 
horários:

•"Seguros obrigatórios para a empresa" | 13 de outubro de 2021 (16h às 19h). Mais informações aqui e inscrição 
aqui.

• "A importância da análise financeira na gestão das micro e pequenas empresas" | 28 de outubro de 2021 
(9h30 às 12h30). 
Mais informações aqui e inscrição aqui.

• "Financiamento de CP e MLP" | 28 e 29 de outubro de 2021 (14h30 às 17h30 e 14h30 às 16h30). 
Mais informações aqui e inscrição aqui.

• "Soluções de Financiamento e Investimento" | 4, 5 e 8 de novembro de 2021 (18h15 às 21h15). 
Mais informações aqui e inscrição aqui.

• "Contabilidade na gestão da empresa em contexto COVID-19" | 19 de novembro de 2021 (14h30 às 17h30) 
ou 26 de novembro (14h30 às 17h30). 
Mais informações aqui e inscrição aqui.

• "Crédito para a Gestão de Tesouraria" | 26 de novembro (14h às 16h30). 
Mais informações aqui e inscrição aqui.

https://www.unwto.org/6th-unwto-world-forum-on-gastronomy-tourism
https://unwto-gastronomy-tourism-forum.hybr.live/en/create-free-account
https://academiapme.iapmei.pt/pluginfile.php/24819/mod_page/content/54/13OUT.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iNRK3VdXj0GcunhpkrRhDQOf0pHRU2dKguUkgeA7bwtURE5ORjlETEFWVUFLNlE0Rk0xRkdTRzE3Uy4u
https://academiapme.iapmei.pt/pluginfile.php/24819/mod_page/content/53/28OUT.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iNRK3VdXj0GcunhpkrRhDQOf0pHRU2dKguUkgeA7bwtUNERLVDdGTVBOVk9UUTVRUFpQOEpCTUNUQi4u
https://academiapme.iapmei.pt/pluginfile.php/24819/mod_page/content/53/P2829OUT.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iNRK3VdXj0GcunhpkrRhDQOf0pHRU2dKguUkgeA7bwtUOEVHV0dKSVc0MEtJV0tKMEc1TlhXVURHUS4u
https://academiapme.iapmei.pt/pluginfile.php/24819/mod_page/content/53/FF04NOV.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iNRK3VdXj0GcunhpkrRhDYjsbhrk9SNMqWjf9wz0eY9UNDI5VDEwUkpZOFZXT01RVzVRUFlZR05TMS4u
https://academiapme.iapmei.pt/pluginfile.php/24819/mod_page/content/53/FF19NOV.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iNRK3VdXj0GcunhpkrRhDYjsbhrk9SNMqWjf9wz0eY9UNDhQOUZXOVRYMjMyUktTWjYxNUpKWVBBTy4u
https://academiapme.iapmei.pt/pluginfile.php/24819/mod_page/content/53/FF26NOV.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iNRK3VdXj0GcunhpkrRhDYjsbhrk9SNMqWjf9wz0eY9UNzFGTDJRRTdSQjZEWDlOR05MTTc5ODgxTS4u
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                                                                           DATA MAIS INFORMAÇÕES

SEMINÁRIO "INCÊNDIOS, SOLOS E TERRITÓRIO: 
DA AMEAÇA À SUSTENTABILIDADE" 13 a 15 de outubro de 2021 https://iisris.riscos.pt/

DESTACAM-SE AINDA:

https://iisris.riscos.pt/
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8. PRÉMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES

12º CONCURSO DE QUEIJOS DE PORTUGAL

Estão a decorrer, até dia 4 de outubro, as inscrições para o 12.º Concurso de Queijos de 
Portugal, uma iniciativa promovida pela ANIL - Associação Nacional dos Industriais de Lac-
ticínios, que se realizará nos dias 14 e 15 de outubro, em Tondela. 

A iniciativa pretende dinamizar o setor queijeiro e desafiar os produtores a apresentarem, 
para além dos seus queijos habituais, as suas novidades e inovações.

A organização lançou o convite a 438 empresas produtoras de queijo para que mostrem, 
através das 23 categorias do concurso, o que de melhor fazem. A edição de 2019 contou 
com mais de 200 queijos a concurso. A competição é realizada em regime de “prova cega”, por jurados com pro-
veniências diversas, nomeadamente, representantes do setor queijeiro, dos organismos de controlo e certificação, 
de instituições de ensino, da restauração e da gastronomia, da distribuição, representantes de empresas do setor 
industrial e comunicação social.

Mais informação disponível em: ANIL

                                                                                 ENCERRAMENTO LINK

SELO INCODE.2030 SELO INCODE2030

DESTACAM-SE AINDA:

https://www.anilact.pt/info/actual/sector/item/6998-o-concurso-queijos-de-portugal-esta-de-regresso
https://www.incode2030.gov.pt/selo-incode2030
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WEBINAR “INVESTIMENTO EM FLORESTA AUTÓCTONE EM MINIFÚNDIO”

No passado dia 14 de setembro decorreu o primeiro webinar do projeto ForestWatch, 
liderado pela ZERO (Associação Sistema Terrestre Sustentável), com a parceria do Cen-
tro PINUS.

O webinar visou apresentar o projeto ForestWatch e debater o investimento em regiões 
onde predomina a pequena propriedade, em que o acesso a incentivos públicos tem 
sido mais difícil. O evento contou com quase 500 participantes, reunindo um vasto le-
que de partes interessadas: ONG’s de Ambiente; Empresas; Associações de produtores 
florestais; Organismos da administração pública central e local; Instituições de Ensino Superior e Entidades de I&D, 
entre outros.

A gravação do webinar encontra-se disponível no canal de Youtube da ZERO e do Centro PINUS.

Mais informação disponível em: https://zero.ong/ ou www.centropinus.org

9. NOTÍCIAS

BOLSA DE INICIATIVAS PRR JÁ ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE RRN

O Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) define um conjunto de investimentos 
e reformas que devem contribuir para as seguintes dimensões: resiliência, transição cli-
mática e transição digital. Neste contexto, a Componente 5 – Capitalização e Inovação 
Empresarial, integrada na Dimensão Resiliência, visa aumentar a competitividade 
e a resiliência da economia com base em I&D, inovação, diversificação e especiali-
zação da estrutura produtiva. Esta componente integra a Agenda de Inovação para 
a Agricultura a qual pretende promover o crescimento do setor agroalimentar, de for-
ma sustentável e resiliente, baseado no conhecimento e na inovação, através de uma 
resposta ágil e adequada aos vários desafios, nomeadamente ao desafio das alterações 
climáticas e da resiliência aos choques futuros, assim como da transição digital e pro-
mover uma sociedade mais justa que responda ao desafio demográfico e às desigualdades.

Nesse contexto pretende-se dinamizar programas e projetos de investigação e inovação centrados nas 15 iniciati-
vas emblemáticas preconizadas por esta Agenda, tendo sido publicada a Portaria n.º 190/2021, de 13 de setembro, 
que procede à criação da Bolsa de Iniciativas da Parceria Europeia de Inovação para a produtividade e susten-
tabilidade agrícolas e estabelece as regras gerais do seu funcionamento.

Todos os parceiros do projeto têm de ser membros da Rede Rural Nacional, devendo proceder ao preenchimento 
do Formulário de Adesão à RRN.

Para aceder à Bolsa de Iniciativas será necessário um username e uma senha de acesso, a qual deverá ser solicitada 
via e-mail para bolsainiciativasprr@dgadr.pt. 

Para esclarecimento de dúvidas enviar e-mail para: rederuralnacional@dgadr.pt.

Mais informação disponível em: Manual de Apoio para submeter iniciativas na "Bolsa de Iniciativas PRR"

https://www.youtube.com/watch?v=w6EFYFw1w1o
https://www.youtube.com/watch?v=KAfaqUu1QO0&t=74s
C:\Users\weblevel.PC25\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.centropinus.org
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145102353/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145102353/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171183637/details/maximized
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Yz89YIANBUpSOxQHjVQJ9Nr1VeZUIVmQcltZ-eWmGvtDCw/viewform?c=0&w=1
mailto:bolsainiciativasprr@dgadr.pt
https://www.rederural.gov.pt/centro-de-recursos?task=download.send&id=1972&catid=10&m=0
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PUBLICAÇÃO CULTIVAR SOBRE IMPACTOS AGROAMBIENTAIS

O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) publicou a 23.ª edição 
da CULTIVAR – Cadernos de Análise e Prospetiva, dedicada ao tema - Impactos agroam-
bientais: metodologias de quantificação e valorização económica. 

A atividade agrícola gera um conjunto alargado de efeitos ambientais, positivos e negativos, 
a que as políticas públicas pretendem dar resposta. A alteração das práticas produtivas, de 
modo a criar efeitos positivos ou reduzir os negativos, resulta, em geral, em diminuições de rendimento (por au-
mento de custos ou reduções da produção), tendo o valor das ajudas agroambientais como objetivo, compensar 
essa situação. A presente edição contém um conjunto de artigos de grande relevância sobre a temática dos impac-
tos agroambientais no que se refere às metodologias de quantificação e valorização económica, tendo por objetivo 
contribuir para o aprofundamento da reflexão a este nível.

Mais informação disponível em: Publicação pdf | ebook

COMISSÃO EUROPEIA PROPÕE GUIÃO PARA CONCRETIZAR TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA UE 
ATÉ 2030

A Comissão Europeia propôs um Guião para a Década Digital, um plano con-
creto para realizar a transformação digital da nossa sociedade e economia 
até 2030. 

A pandemia evidenciou o papel central da tecnologia digital na construção de um futuro sustentável e próspero, 
revelando, de igual modo, uma clivagem entre as empresas com capacidade digital e aquelas que ainda não ado-
taram soluções digitais, e salientou o fosso existente entre as zonas urbanas com boas ligações à rede e as zonas 
rurais e remotas.

Em consonância com os valores europeus, o Guião para a Década Digital visa reforçar a liderança digital e promo-
ver políticas digitais sustentáveis e centradas no ser humano, que capacitem os cidadãos e as empresas. O guião 
proposto materializará as ambições digitais da UE para 2030 sob a forma de um mecanismo de execução concreto. 
Criará um quadro de governação baseado num mecanismo de cooperação anual com os Estados-Membros, a fim 
de alcançar as metas da Década Digital para 2030 a nível da União nos domínios das competências digitais, das in-
fraestruturas digitais, da digitalização das empresas e dos serviços públicos. Visa igualmente identificar e executar 
projetos digitais de grande escala que envolvam a Comissão e os Estados-Membros.

Mais informação disponível em: Orientações para a Digitalização até 2030, Ambições Digitais da UE para 2030 
e Metas da Década Digital

REVEJA O CONGRESSO DE AGRICULTURA BIOLÓGICA 2021

Decorreu em junho de 2021, o Congresso de Agricultura Biológica 2021. O evento pode 
ser revisto aqui. O Congresso integrou uma sessão relativa à “A Agricultura Biológica 
em Portugal” onde foram abordadas diversas temáticas, podendo as apresentações ser 
revistas no vídeo disponível aqui.

• A partir do minuto 2:11:25|Eng.º Gonçalo Leal (Diretor-Geral da DGADR) |apresenta-
ção dos dados oficiais mais recentes respeitantes ao desenvolvimento da “Agricultura Biológica em Portugal”, 
desde 1994 até 2020. 

• A partir do minuto 2:23:41|Eng.º Jaime Ferreira (Presidente da Direção da Agrobio) | “Desenvolver a Agricultura 

https://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_23/cultivar_23.pdf
https://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_23/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_983
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://europeanorganiccongress.bio/recordings/?fbclid=IwAR2xOe1F3Zinh940g8SuE670A86cL8zdSb1a7Bbce-EjVBwN-fVwUmq4c6Y
https://www.youtube.com/watch?v=RslsTcbyuLY&list=PLHVRsOcegNlvQw0Wy5JRWnI0ReFAd3aYV&t=7867s&fbclid=IwAR3Z6sv5Mh3cP4hWHWdMVbReYr6P4vJj0keqgF0bRcAqRl2Q_sLMtnO57M0
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Biológica rumo a 2030”.

• A partir do minuto 2:38:02|Enfermeira Fátima Ferreira (especialista em saúde materna e obstétrica e mestre 
em agricultura biológica) | “Agricultura biológica e saúde: Será a Agricultura Biológica um potencial indicador 
de saúde pública?”

• A partir do minuto 2:50:00|Eng.º Rui Flores (Gestor Agrícola na Esporão S.A) |Apresentação do processo pro-
gressivo de conversão para a Agricultura Biológica.

• A partir do minuto 3:02:05|Eng.ª Inês Efigénia (Técnica na AGROBIO) | apresentação de dois projetos de de-
monstração: “Refrigerants, Naturally! For LIFE” e “Start Up Bio”
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carmo.giao@cm-coruche.pt
observatorio@cm-coruche.pt

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

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