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1 Boletim Mensal



O presente boletim mensal, referente ao mês de fevereiro de 2023, apresenta 
informação sintetizada sobre candidaturas a programas de financiamento e 
outras matérias identificadas pela entidade líder do PROVERE Montado de 
Sobro e Cortiça, Município de Coruche, como relevantes para a implementação 
dos projetos integrados no protocolo de parceria e outros projetos que se 
venham a identificar como estratégicos para a valorização integrada deste 
recurso endógeno.

O boletim é desenvolvido mensalmente, estando todas as edições 
disponíveis em:
montadodesobroecortica.pt/multimedia/publicacoes/.

Para qualquer informação contacte a Equipa Técnica através dos seguintes 
emails: 
carmo.giao@cm-coruche.pt; irina.pinto@cm-coruche.pt;
observatorio@cm-coruche.pt.  
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Beneficiários

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

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

Objetivo:
Contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas de 
transformação e comercialização de produtos agrícolas.

Área geográfica elegível:
Território de intervenção do GAL ADER-AL – DLBC Rural: concelhos de 
Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre e Sousel.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede 
de análise, seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

Despesas elegíveis:
As despesas elegíveis e não elegíveis constam no Anexo IV da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação 
atual:

Mais informaçãoMais informação

17 de março de 2023 
(17h29m59s)

Encerramento

Aviso n. º007/ADER-
AL/10212/2023

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 da candidatura. 
A data limite para a realização de despesas, incluindo o respetivo pagamento, é 31 de dezembro de 2024.

Forma e taxas de apoio:
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 percentagem é de 50%, 
conforme definido no Anexo V da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação atual.
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

Dotação financeira:
A dotação orçamental total é de 250.000€.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3301168
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655-170924216
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OPERAÇÃO 10.2.1.3 - DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 
NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA | GAL ADER-AL

Beneficiários

• Pessoas singulares ou pessoas coletivas que exerçam 
atividade agrícola e membros do agregado familiar das 
pessoas singulares referidas, ainda que não exerçam 
atividade agrícola.

Objetivos:
• Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades que 

não sejam de produção, transformação ou comercialização de produtos 
agrícolas previstos no Anexo I do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), criando novas fontes de rendimento e de emprego;

• Contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado familiar, a fixação da 
população, a ocupação do território e o reforço da economia rural.

Área geográfica elegível:
Território de intervenção GAL ADER-AL – DLBC Rural: concelho de Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, 
Elvas, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre e Sousel.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos em atividades económicas não agrícolas nas explorações agrícolas cujo custo elegível, apurado em 
sede de análise, seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual 200.000€. 

Atividades económicas elegíveis:
• Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural nos grupos 

de agroturismo ou casas de campo, parques de campismo e caravanismo e de turismo da natureza – CAE 
55201; 55202; 55204; 553; 559 (apenas no que respeita alojamento em meios móveis);

• Serviços de recreação e lazer – CAE 91042; 93293; 93294;
• Outras CAE – Divisão 10 (Indústrias alimentares); Divisão 11 (Indústria das bebidas); CAE 14390 (Fabricação de 

outro vestuário de malha); Divisão 15 (Indústria do couro e dos produtos do couro); Divisão 16 (Indústrias da 
madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário, fabricação de obras de cestaria e de espartaria); CAE 204 
(Fabricação de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene); 2053 
(Fabricação de óleos essenciais); Divisão 25 (Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos); 
CAE 3212 (Fabricação de joalharia, ourivesaria, bijutaria e artigos similares); CAE 322 (Fabricação de instrumentos 
musicais); Divisão 33 (Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos); CAE 3511 (Produção de 
eletricidade); Divisão 47 (Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos); Divisão 58 (Atividades 
de edição); Divisão 59 (Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação 
de som e de edição de música); Divisão 62 (Consultoria e programação informática e atividades relacionadas); 
Divisão 63 (Atividades dos serviços de informação); Divisão 68 (Atividades imobiliárias); Divisão 69 (Atividades 
jurídicas e de contabilidade); Divisão 70 (Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão); Divisão 
71 (Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins, atividades de ensaios e análises técnicas); Divisão 
72 (Atividades de investigação científica e de desenvolvimento); Divisão 73 (Publicidade, estudos de mercado 
e sondagens de opinião); Divisão 74 (Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares); Divisão 
75 (Atividades veterinárias); Divisão 77 (Atividades de aluguer); Divisão 78 (Atividades de emprego); Divisão 81 
(Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins); Divisão 82 (Atividades de serviços 
administrativos e de apoio prestados às empresas); Divisão 86 (Atividades de saúde humana); Divisão 87 (Atividades 
de apoio social com alojamento); Divisão 95 (Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico); 
Divisão 96 (Outras atividades dos serviços pessoais); Divisão 97 (Atividades das famílias empregadores de pessoal 

Mais informaçãoMais informação

31 de março de 2023 
(16h59m59s)

Encerramento

Aviso n.º 006 / ADER-AL / 
10213 / 2023

doméstico);
• Nas CAE da Divisão 01 são elegíveis as atividades dos serviços relacionados com a agricultura (01610) ou com a 

silvicultura e exploração florestal (024).

Despesas elegíveis:
1. Elaboração de estudos e projetos de arquitetura e de engenharia associados ao investimento, desde que realizadas 

até seis meses antes da data de apresentação da candidatura, até ao limite de 5% da despesa elegível total aprovada 
da operação; 

2. Software aplicacional, propriedade industrial, planos de marketing e branding; 
3. Beneficiação, adaptação ou recuperação de construções; 
4. Construções; 
5. Aquisição de equipamentos; 
6. Aquisição de viaturas e outro material circulante indispensáveis à atividade objeto de financiamento; 
7. Outro tipo de despesas associadas a investimentos intangíveis indispensáveis à prossecução dos objetivos do 

projeto.
Com exceção das despesas referidas no n.º 1 do Anexo VII da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio na sua atual redação, 
apenas são elegíveis as despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura.

A data limite para a realização de despesas, incluindo o respetivo pagamento, é 31 de dezembro de 2024.

Tipo/taxas de apoio:
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, é de 50% em regiões menos desenvolvidas e zonas com condicionantes 
naturais ou outras específicas, conforme definido no Anexo VIII da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua 
redação atual.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

Dotação financeira:
A dotação orçamental total é de 250.000€.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_5&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3300989
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
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OPERAÇÃO 10.2.1.1. PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS 
EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS | GAL AL SUD - ESDIME

Beneficiários

• Pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade 
agrícola.

Objetivos:
• Promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção 

dos agricultores;
• Contribuir para o processo de modernização e de capacitação das 

empresas do setor agrícola.

Área geográfica elegível:
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; concelho 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.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos nas explorações agrícolas cujo custo total elegível, 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, proveniente 
destes. 

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

Despesas elegíveis:

Mais informaçãoMais informação

17 de março de 2023 
(17h30m59s)

Encerramento

Aviso N. º 011/ GAL Al Sud – 
ESDIME/10211/2023

As despesas elegíveis e não elegíveis constam no Anexo I da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação 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 da candidatura. 

A data limite para a realização de despesas, incluindo o respetivo pagamento, é 31 de dezembro de 2024.

Forma e taxas de apoio:
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 n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação 
atual. 

Para projetos de instalação da vinha, o apoio é concedido sob a forma de subsídio não reembolsável na modalidade 
de tabela normalizada de custos unitários, conforme Anexo 4 da OTE 25/2016, na versão em vigor à data da submissão 
da candidatura. 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

Dotação financeira:
A dotação orçamental total é de 155.437,84€.

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3307765
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
http://www.pdr-2020.pt/content/download/1143/11611/version/7/file/OTE_25_2016_altera%C3%A7%C3%A3o_29112021_vers%C3%A3o_6.pdf
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OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA 
TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS | GAL AL SUD - ESDIME

Beneficiários

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

Objetivo:
Contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas de 
transformação e comercialização de produtos agrícolas.

Área geográfica elegível:
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; concelho 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.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, cujo custo total elegível, apurado em sede 
de análise, seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

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 Freguesias de 

Ferreira do Alentejo e Canhestros (concelho de Ferreira do Alentejo).

Despesas elegíveis:
As despesas elegíveis e não elegíveis constam no Anexo IV da Portaria n.º 152/2016 de 25 de maio, na sua redação 

Mais informaçãoMais informação

17 de março de 2023 
(17h30m59s)

Encerramento

Aviso N. º 009/ GAL Al Sud 
– ESDIME /10212/2023

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 da candidatura.

A data limite para a realização de despesas, incluindo o respetivo pagamento, é 31 de dezembro de 2024.

Forma e taxas de apoio:
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 percentagem, é de 50%, 
conforme definido no Anexo V da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação atual.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

Dotação financeira:
A dotação orçamental total é de 130.000,00€.

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107773655/view?p_p_state=maximized
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3307781
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107773655/view?p_p_state=maximized
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OPERAÇÃO 10.2.1.3. DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA | GAL AL SUD - ESDIME

Beneficiários

• Pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade 
agrícola e membros do agregado familiar das pessoas 
singulares referidas, ainda que não exerçam atividade 
agrícola.

Objetivo:
• Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades 

que não sejam de produção, transformação ou comercialização de 
produtos agrícolas previstos no Anexo I do TFUE, criando novas fontes de 
rendimento e de emprego;

• Contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado familiar, a fixação da 
população, a ocupação do território e o reforço da economia rural.

Área geográfica elegível:
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; concelho 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.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos em atividades económicas não agrícolas nas explorações agrícolas cujo custo total elegível, apurado 
em sede de análise, seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

Atividades económicas elegíveis:

1. Serviços de recreação e lazer — CAE 93293; 91042; 93294.
2. Outras CAE definidas pelo GAL Al Sud – ESDIME em sede de aviso de abertura do concurso, com exceção da 

CAE 03, nomeadamente: 
• CAE 93192 Apoio às atividades de pesca nas explorações agrícolas – Gestão de zonas/reservas de pesca e Apoio 

à pesca recreativa e desportiva; 
• CAE 93192 Apoio às atividades de caça nas explorações agrícolas – Apoio à caça recreativa e desportiva e Gestão 

de zonas/reservas de caça;
• CAE 93192 Alojamento de animais – Estábulos e canis; 
• CAE 96092 Alojamento de animais – Atividades dos serviços para animais de companhia;
• CAE 77210 Apoio a investimentos no Turismo Temático (Turismo Náutico, Turismo Equestre; Cicloturismo) – 

investimentos em equipamentos, construção, animação – Aluguer de bens recreativos e desportivos (aluguer 
de embarcações de recreio e instalações associadas, cavalos de sela, bicicletas, esquis, cadeiras e chapéus de 
sol e outro equipamento recreativo e desportivo);

• CAE 19203 Fabricação de briquetes; 
• CAE 20152 Fabricação de adubos orgânicos e organo-minerais; 
• CAE 3821 Fomento da compostagem – Recolha e tratamento de resíduos orgânicos; Limpeza de matos, 

Equipamentos como remontadores de pilhas de compostagem, destroçadores; Plataformas de compostagem: 
tratamento e eliminação de resíduos não perigosos;

• CAE 47112 Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos 
alimentares, bebidas e tabaco;

• CAE 56101 Restauração – Restaurantes tipo tradicional; 

Mais informaçãoMais informação

17 de março de 2023 
(17h30m59s)

Encerramento

Aviso N.º 007/GAL Al Sud – 
ESDIME/10213/2023

• CAE 56104 Restauração – Restaurantes típicos; 
• CAE 56210 Fornecimento de refeições para eventos e outras atividades de serviços de refeição;
• CAE 10893 Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e. (compreende especificamente as atividades 

de fabricação de produtos alimentares a partir do mel); 
• CAE 11050 Fabricação de cerveja; 
• CAE 1101 Fabricação de bebidas alcoólicas destiladas;
• CAE 1071 Panificação e pastelaria;
• CAE 20420 Fabricação de perfumes, de cosméticos e de produtos de higiene; 
• CAE 20530 Fabricação de óleos essenciais; 
• CAE 10393 Fabricação de doces, compotas, geleias e marmelada.

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

Notas: 
Considera-se restauração típica/tradicional, os estabelecimentos que pelas características das refeições e bebidas neles servidas e 
ainda pelo mobiliário, decoração, traje do pessoal ou espetáculo neles realizado, reconstituam a gastronomia e a tradição da região.
Não são elegíveis as unidades de alojamento turístico, em qualquer das suas tipologias: turismo de habitação, turismo no espaço 
rural nos grupos de agroturismo ou casas de campo, alojamento local, parques de campismo e caravanismo.

Despesas elegíveis:
Elaboração de estudos e projetos de arquitetura e de engenharia associados ao investimento, desde que realizadas 
até seis meses antes da data de apresentação da candidatura, até ao limite de 5% da despesa elegível total aprovada 
da operação; 
Software aplicacional, propriedade industrial, planos de marketing e branding; 
Beneficiação, adaptação ou recuperação de construções; 
Construções; 
Aquisição de equipamentos; 
Aquisição de viaturas e outro material circulante indispensáveis à atividade objeto de financiamento; 
Outro tipo de despesas associadas a investimentos intangíveis indispensáveis à prossecução dos objetivos do projeto.

Com exceção das despesas referidas no n.º 1 do Anexo VII da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio na sua atual redação, 
apenas são elegíveis as despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura.

A data limite para a realização de despesas, incluindo o respetivo pagamento, é 31 de dezembro de 2024.

Forma e taxas de apoio:
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 percentagem, é de 50%, 
conforme definido no Anexo VIII da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação atual.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

Dotação financeira:
A dotação orçamental total é de 100.000€.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_5&format=PDF
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3307807
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107773655/view?p_p_state=maximized
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OPERAÇÃO 10.2.1.6. RENOVAÇÃO DE ALDEIAS
| GAL AL SUD - ESDIME

Beneficiários

• Pessoas singulares ou coletivas de direito privado; 
Autarquias locais e suas associações; Outras pessoas 
coletivas públicas; GAL ou as EG, no caso dos GAL sem 
personalidade jurídica.

Objetivo:
• Preservar, conservar e valorizar os elementos patrimoniais locais, 

paisagísticos e ambientais, bem como os elementos que constituem o 
património imaterial de natureza cultural e social dos territórios;

• Criar ou melhorar infraestruturas de coletividades locais, onde as populações possam desenvolver atividades 
culturais, desportivas, bem como atividades de empreendedorismo social de base comunitária.

Entende-se por empreendedorismo social de base comunitária o processo de desenvolver e implementar soluções sustentáveis 
para problemas dos territórios rurais, por parte de entidades privadas sem fins lucrativos, que visam satisfazer necessidades das 
populações, sem caráter de resposta social tipificada pelos apoios das áreas governativas da Segurança Social ou da Saúde.

Área geográfica elegível:
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; concelho 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.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos na melhoria do bem-estar das populações rurais, bem como atividades de empreendedorismo social 
de base comunitária, recuperação e beneficiação do património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo 
e o seu apetrechamento, sinalética de itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos e elaboração e divulgação 
de material documental relativo ao património alvo de intervenção, incluindo ações de sensibilização, produção e 
edição de publicações ou registos videográficos e fonográficos com conteúdos relativos ao património imaterial e 
outros investimentos relativos ao património imaterial, nomeadamente aquisição de trajes, estudos de inventariação 
do património rural, bem como do “saber-fazer” antigo dos artesãos, das artes tradicionais, da literatura oral e de 
levantamento de expressões culturais tradicionais, imateriais, individuais e coletivas, cujo custo total elegível, apurado 
em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

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

1. Estudos e elaboração do projeto, desde que realizadas até seis meses antes da data de apresentação da candidatura, 
até ao limite de 5% da despesa elegível total aprovada da operação;

2. Obras de recuperação e beneficiação e seu apetrechamento, incluindo obras e equipamentos;
3. Sinalética de itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos;
4. Elaboração e divulgação de material documental relativo ao património alvo de intervenção;
5. Outro tipo de despesas associadas a investimentos imateriais: software aplicacional e projetos de arquitetura 

e de engenharia associados a investimentos materiais e outros investimentos imateriais (ex: música, folclore e 
etnologia).

Com exceção das despesas referidas no n.º 1 do referido Anexo, apenas são elegíveis as despesas efetuadas após a data 

Mais informaçãoMais informação

17 de março de 2023 
(17h30m59s)

Encerramento

Aviso N. º 007 / GAL Al Sud 
– ESDIME / 10216 / 2023

de submissão da candidatura.
A data limite para a realização de despesas, incluindo o respetivo pagamento, é 31 de dezembro de 2024.

Forma e taxas de apoio:
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 200.000€ de apoio 
por beneficiário. O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos 
investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 80%, conforme definido no n.º 2 do artigo 49.º da 
Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio na sua versão atual.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

Dotação financeira:
A dotação orçamental total é de 100.000€.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3307818
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655-122265578
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
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02

PRR
Plano de Avisos de Abertura de Concursos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

MÊS/ANO CÓDIGO 
SUBINVESTIMENTO

DOTAÇÃO
(M€) BREVE DESCRIÇÃO

BENEFICIÁRIOS
FINAIS/ DESTINATÁRIOS

FINAIS E/OU FORNECEDORES

TIPOLOGIA DE
INTERVENÇÃO

Janeiro 
2023

C04-i01* 4,80 Apoio à edição de 
audiobooks e ebooks Empresas Prestação de serviços e trabalhos 

especializados

C04-i01* 3,70
Apoio financeiro para 
a transição digital de 
livrarias

Empresas Incentivos Empresas (Inv. 
Produtivo)

C04-i01* 3,60
Internacionalização | 
Apoio à tradução de 
obras literárias

Empresas Prestação de serviços e trabalhos 
especializados

Março 
2023

C08-i05.02 n/d
Reforço de Atuação 
das Organizações de 
Produtores Florestais

Empresas Prestação de serviços e trabalhos 
especializados

C06-i01.01 143,90

Modernização 
da oferta e dos 
estabelecimentos de 
ensino e da formação 
profissional

Escolas

Obra/Infraestrutura; Fornecimento 
de equipamentos básico/técnico; 
Fornecimento de equipamento 
informático/hardware

C13-i01 n/d Programa Vale 
Eficiência Famílias Fornecimento de equipamentos 

básico/técnico

C13-i01 10,00
Programa edifícios 
mais sustentáveis 
(Programa Piloto)

Condomínios Fornecimento de equipamentos 
básico/técnico

C14-i01 n/d

Segundo concurso 
para a produção 
de gases de origem 
renovável

Empresas
Obra e equipamento/ 
Fornecimento de equipamento 
básico e técnico

Junho 
2023

C12-i01.01 6,12

Beneficiação de 
Povoamentos de 
Pinheiro bravo 
com Potencial para 
a Resinagem da 
Submedida Gestão 
Florestal e Apoio à 
Resinagem

Empresas; Autarquias 
e Áreas Metropolitanas; 
Entidades Públicas; 
Instituições do Sistema 
Científico e tecnológico; 
Instituições de Ensino 
Superior

Prestação de serviços e trabalhos 
especializados

Setembro 
2023

C06-i03.01 2,76

AAC - Projetos Locais 
Promotores de 
Qualificações de Nível 
B1/B2/B3

Autarquias e Áreas 
Metropolitanas; Entidades 
Públicas/Empresas; 
Instituições da Economia 
Solidária e Social

Fornecimento de equipamentos 
básico/técnico; Apoios à formação 
e contratação

C08-i01.03 1,00 Programa Emparcelar 
para Ordenar

Empresas; Famílias; 
Autarquias e Áreas 
Metropolitanas; Entidades 
Públicas; Empresas Públicas

Apoios para promover ações de 
emparcelamento rural

Dezembro 
2023 C16-i02 40,00 Coaching 4.0 - EMPD Empresas Incentivos a empresas

Nota: Os Avisos assinalados com (*) ainda não foram publicados.
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AVISO N.º 04/C05-I06.01/2022: FUNDO DE 
CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA (FDCR)
/PROGRAMA DE COINVESTIMENTO DEAL-BY-DEAL

Beneficiários

• Empresas não financeiras que desenvolvam atividade em 
território nacional.

Objetivo:
• Colmatar a falha de mercado no que diz respeito ao acesso a instrumentos 

financeiros e de capital por parte de empresas que desenvolvam 
atividade em território nacional, com foco nas empresas com potencial 
de crescimento e de inovação orientado para a exportação e/ou para a 
redução da dependência externa, para a progressão nas cadeias de valor 
e incremento do potencial produtivo, para a transição verde e para a 
transformação digital; 

• Estimular o crescimento sustentável de longo prazo da economia 
portuguesa, o qual terá de responder simultaneamente à prioridade 
europeia da dupla transição para uma sociedade mais ecológica e mais 
digital, sendo estas prioridades assumidas como os principais motores para a recuperação económica e social do 
conjunto da economia europeia; 

• Reduzir o défice estrutural de capitalização do tecido empresarial português; 
• Colmatar a delapidação de capitais próprios durante a crise pandémica em empresas não-financeiras relevantes 

e de potencial impacto futuro significativo.

Área geográfica elegível:
O FdCR só poderá investir em empresas registadas em Portugal, podendo ser subsidiárias de empresas estrangeiras.

Tipologias de operações financiadas:
O FdCR pode investir através dos seguintes instrumentos financeiros, os quais terão que ser detalhados na proposta 
apresentada a este programa de investimento: 

i. Instrumentos de capital, incluindo ações ordinárias ou preferenciais, não tomando, no momento do investimento 
inicial, participações iguais ou superiores a 50% do capital social ou dos direitos de voto da empresa investida; e/
ou ;

ii. Instrumentos de quase-capital, incluindo obrigações convertíveis (ou outros instrumentos híbridos, tais como 
empréstimos participativos), que gerem uma rentabilidade anual mínima de 2% para maturidades até 5 anos 
(inclusive) ou de 3% para maturidades superiores a 5 anos (exclusive); 

iii. No caso dos instrumentos de capital, o valor de avaliação do Beneficiário Final, bem como o método de avaliação 
utilizado, é da responsabilidade do coinvestidor, que deve apresentar na proposta toda a informação de suporte 
que permita ao BPF analisar a avaliação apresentada. 

Durante a negociação terá que ser acordado um mecanismo de saída credível para o FdCR, devendo ser avaliados os 
seguintes: (i) recompra pela equipa de gestão e (ii) opção de venda do FdCR sobre os Coinvestidores ou uma venda 
em mercado através de mecanismos alternativos como drag along, tag along, private placement ou ainda em IPO;

Tipo/taxas de apoio:
A título de condição preferencial, o montante de investimento/financiamento do FdCR em cada empresa não deverá 
exceder 10.000.000€.

Mais informaçãoMais informação

O prazo para apresentação 
de propostas vigora até 
decisão do BPF de encerrar 
o processo de aceitação 
de novas propostas de 
investimento

Encerramento

Aviso N.º 04/C05-i06.01/2022

Ficha de Produto

O montante deverá estar alinhado com as necessidades de investimento/financiamento que resultem de um plano 
de negócios adequado às condições macroeconómicas atuais e que sustentem a viabilidade operacional e financeira 
da empresa no médio/longo prazo após a realização do investimento.

Excecionalmente, sujeito à apresentação de justificação detalhada e caso a operação registe uma avaliação, de acordo 
com a matriz do Anexo II do Aviso, superior a 2,0, o montante de investimento/financiamento do FdCR em cada 
empresa poderá ser superior a 10.000.000€, mas nunca superior a 50.000.000€. 

O investimento máximo pelo FdCR é de 70%. O investimento privado é de pelo menos 30%, não podendo ser 
realizado pelos sócios elementos da equipa ou órgãos sociais.

Dotação financeira:
A dotação financeira é de 200.000.000€, através de fundos do FdCR, sendo que a mesma pode ser revista, a qualquer 
momento, pelo Banco Português de Fomento, S.A. enquanto Entidade Gestora do FdCR.

https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20230111_aviso_programa_deal_by_deal_publicacao_200865715663c8301567135.pdf
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/fdcr_programa_de_coinvestimento_deal_by_deal_ficha_de_produto_22286372863c68a5638711.pdf
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AVISO N.º 04/C08-I01.01/2023: CONDOMÍNIO DE ALDEIA: 
PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO ÀS ALDEIAS 
LOCALIZADAS EM TERRITÓRIOS DE FLORESTA

Beneficiários finais (BF)

• Autarquias locais; entidades intermunicipais; entidades 
gestoras de áreas integradas de gestão da paisagem 
(AIGP); organizações de produtores florestais ou agrícolas; 
entidades gestoras de zonas de intervenção florestal; 
entidades gestoras de baldios (unidade ou agrupamento); 
organizações não governamentais de ambiente; associações 
de desenvolvimento local, agências de desenvolvimento 
regional ou outras associações sem fins lucrativos que 
tenham no seu objeto a promoção do desenvolvimento 
regional.

Objetivos:
Objetivo geral: Atuar nos territórios vulneráveis ao nível da perigosidade 
de incêndio e da ocupação e uso do solo atual, aumentando a resiliência dos territórios vulneráveis face aos riscos 
associados às alterações climáticas, em particular os incêndios rurais e a perda da biodiversidade, e promovendo o 
crescimento sustentável e a coesão territorial, através da transformação da paisagem, do aumento da dimensão média 
das propriedades agrícolas, da alteração do uso do solo e do planeamento de novas atividades económicas.

Objetivos específicos: 
a) Promover alterações no uso e ocupação do solo que garantam a remoção total ou parcial da biomassa florestal, 

interrompendo a continuidade vertical e horizontal do combustível; 
b) Promover a adoção de soluções estruturais e de base natural, fomentando a prestação dos serviços pelos 

ecossistemas, designadamente a biodiversidade e o solo vivo, a infiltração da água e a salvaguarda da sua 
quantidade e qualidade, o sequestro de CO2 na atmosfera e os valores culturais; 

c) Revitalizar as atividades agrícolas e silvopastoris, incrementando a multifuncionalidade dos territórios rurais 
em mosaico, impulsionando as atividades económicas diretas e complementares relevantes e com valor na 
requalificação e gestão dos territórios rurais vulneráveis, designadamente a agricultura familiar e de proximidade; 

d) Valorizar as aldeias do ponto de vista paisagístico, potenciando os seus ativos naturais, patrimoniais e culturais e 
garantir maior segurança e conforto às populações; 

e) Promover projetos que integrem boas práticas de adaptação às alterações climáticas, com caráter demonstrativo 
e de replicabilidade, e que fomentem:
i. A capacitação e mobilização das pessoas e comunidade para uma boa gestão da vegetação e seus sobrantes; 
ii. A utilização de métodos de recolha para compostagem ou aproveitamento de biomassa; 
iii. A transformação da paisagem de longa duração, através de um processo participado de base local que reforce 

a cultura territorial e a capacidade dos atores do território.

Área geográfica elegível:
Territórios vulneráveis de Portugal continental, identificados nos Anexos I e II da Portaria n.º 301/2020, de 24 de 
dezembro. No território do presente PROVERE são considerados os seguintes: 
• Freguesia de Belver e a União das Freguesias de Gavião e Atalaia no concelho de Gavião;
• Freguesia de Alagoa, União das Freguesias de Reguengo e São Julião e União das Freguesias de Ribeira de Nisa e 

Carreiras no concelho de Portalegre;
• Freguesia de São Barnabé no concelho de Almodôvar.

Mais informaçãoMais informação

1º Período: entre dia 1 de 
fevereiro de 2023 (09h) 
e 28 de fevereiro de 2023 
(17h)

2º Período: entre dia 6 
de março de 2023 (09h) 
e 28 de abril de 2023 (17h)

Encerramento

Aviso N.º 04/C08-I01.01/2023

Tipologias de operações financiadas:
1. Recuperação dos territórios agrícolas ou agroflorestais abandonados e reconversão dos territórios florestais para 

usos agrícolas e silvopastoris: (i) Culturas temporárias, incluindo culturas arvenses, culturas hortícolas ar livre e 
culturas forrageiras; (ii) Culturas permanentes, incluindo culturas frutícolas, olival e vinha; (iii) Sistemas agroflorestais, 
incluindo o aproveitamento da regeneração natural de folhosas autóctones; (iv) Prados e pastagens permanentes 
para corte ou pastoreio;

2. Criação e recuperação de áreas ou estruturas de valorização da paisagem, como sejam zonas de lazer e espaços 
verdes; intervenções em elementos identitários como socalcos ou muros de pedra; ou recuperação de estruturas 
associadas à rega e drenagem, incluindo charcas, represas, reservatórios e levadas tradicionais;

3. Criação de ecopontos florestais ou de compostagem, enquanto métodos alternativos à queima de sobrantes 
agrícolas e florestais, incluindo infraestruturas e equipamentos de apoio; 

4. Construção de rede viária florestal de acesso alternativo a áreas edificadas com um único ponto de acesso viário 
sem saída e instalação de bocas de incêndio que assegurem o fornecimento de água por gravidade em situação 
de incêndio rural; 

5. Dinamização de ações de sensibilização, formação e capacitação da comunidade para gestão da vegetação e seus 
sobrantes, nomeadamente através da utilização de métodos de compostagem ou aproveitamento de biomassa.

O prazo máximo para conclusão da implementação no terreno das tipologias de intervenção aprovadas é de 18 meses, 
contado a partir da data de assinatura do Termo de Aceitação, não podendo, em caso algum, ultrapassar a data de 30 
de setembro de 2025.

Condições específicas:
• O BF deve comprovar a sua capacidade de intervenção sobre as áreas incluídas no projeto, através de acordos 

formalizados com os proprietários (Anexo II – Minuta) ou através de publicação de edital nos termos legalmente 
aplicáveis, indicados em 11.5 alínea b) vii do Aviso.

• No caso do BF ser proprietário do(s) terreno(s) a intervencionar, deverá apresentar documento idóneo, que 
comprove a titularidade da área onde incidem os investimentos propostos, como a caderneta predial rústica- 
Modelo A ou outro instrumento equivalente, e, a cartografia da área de intervenção.

• No caso do BF ser detentor da qualidade de usufrutuário superficiário, arrendatário ou quem, a qualquer título, 
for possuidor ou detenha a administração dos terrenos que integram os espaços florestais onde incidem os 
investimentos propostos, deverá apresentar documento idóneo, nomeadamente contrato ou instrumento 
equivalente, que comprove a autorização de intervir na área, bem como a cartografia da área de intervenção.

• Cada BF só pode submeter uma única candidatura, podendo cada candidatura incluir um ou mais ‘‘Condomínio 
de Aldeia’’, acompanhada do respetivo projeto individualizado por ‘‘Condomínio de Aldeia’’, a integrar na Memória 
Descritiva.

Tipo/taxas de apoio:
A forma do apoio reveste a natureza de subvenções não reembolsáveis. A taxa de comparticipação máxima é de 100% 
e incide sobre o total das despesas elegíveis da candidatura. 

O financiamento máximo é de 750.000€ por Beneficiário Final e por candidatura, e de 50.000€ por “Condomínio de 
Aldeia”. Cada “Condomínio de Aldeia” deve corresponder apenas a uma aldeia, podendo este compreender mais que 
uma área edificada, e estar associado a uma toponímia. 

Dotação financeira:
A dotação financeira é de 20.000.000€, distribuída equitativamente pelos dois períodos de submissão das candidaturas.

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/301-2020-152197939
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/01/Aviso_4_CA_VF_1.0.pdf
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AVISO N.º 11/C16-I02/2023 - MEDIDA “VALES PARA 
INCUBADORAS E ACELERADORAS”

Beneficiários

• Estruturas organizacionais, de qualquer natureza 
jurídica, enquadradas no Regulamento do Sistema 
de Incentivos «Empresas 4.0», com presença física 
e que tipicamente correspondem à designação de 
“Incubadoras, Aceleradoras ou Estruturas de apoio a 
startups”, tendo como missão ou propósito acompanhar 
e apoiar o crescimento de startups, nomeadamente 
através do desenvolvimento de atividades de capacitação, 
sensibilização, mentoria, networking, apoio na 
implementação de projetos de escalabilidade e/ou do apoio 
na angariação de capital para financiamento das suas 

Objetivos:
Objetivo geral: criar condições para que as incubadoras/aceleradoras possam investir no seu desenvolvimento, 
nomeadamente tecnológico, ter à sua disposição mais recursos e estarem mais atualizadas no seu conhecimento e 
nas suas capacidades, nomeadamente no apoio a startups com modelos de negócio assentes no digital.

Objetivos específicos: aconceder apoios a projetos simplificados, que prevejam a constituição ou desenvolvimento de 
serviços de incubação prestados pelos Beneficiários.

Nota: consideram-se startups as entidades que assumam a forma de PME, de qualquer natureza ou forma jurídica, que tenham sido 
criadas há menos de 10 anos.

Área geográfica elegível:
Portugal continental e Regiões Autónomas.

Tipologias de operações financiadas:
• Apoiar Programas de Ignição ou de Aceleração: apoiar o reforço da ação das incubadoras e aceleradoras e a 

sua capacitação em recursos humanos, gestão e tecnologia para poderem dar um apoio acompanhado ao 
desenvolvimento das startups, através do apoio financeiro ao desenvolvimento de programas de ignição e de 
aceleração, em parceria com instituições de ensino superior, incubadoras, empresas e grupos de investidores 
nacionais e internacionais; 

• Apoiar a Capacitação: apoiar a capacitação dos Beneficiários, nomeadamente na sua dimensão tecnológica e no 
apoio a modelos de negócio assentes no digital, fortalecendo a rede de startups incubadas e o alargamento da 
rede de contactos com mentores, empresas, investidores, instituições de ensino superior e centros de investigação 
ou inovação tecnológica; 

• Apoiar o Reforço de Recursos Humanos: apoiar a contratação de novos recursos humanos qualificados (nível 
mínimo de qualificação VI (QNQ)) de forma permanente, reforçando assim o número de trabalhadores 
qualificados em incubadoras e aceleradoras. 

Os projetos têm uma duração máxima de 18 meses a contar da data de assinatura do Termo de Aceitação. A execução 
dos projetos deverá iniciar-se no prazo máximo de 3 meses após a comunicação da decisão de concessão do apoio, 
tendo de estar concluído no máximo até 30 de setembro de 2025.

Despesas elegíveis:
• Custos com pessoal técnico diretamente afeto à implementação do projeto, devendo ser evidenciadas as 

competências/valências enquadradas no espírito do aviso e corresponder a um nível mínimo de qualificação VI 

Mais informaçãoMais informação
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dotação financeira
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(QNQ), até ao valor de 75% do total dos custos elegíveis; 
• Despesas com acreditação ou certificação tecnológica de recursos humanos; 
• Aquisição de Serviços Externos Especializados, tais como serviços de apoio à digitalização de processos de 

negócios, serviços de marketing, de desenvolvimento de produtos e serviços, de consultoria e de outros serviços 
especializados para a prossecução dos objetivos do projeto; 

• Aquisição ou aluguer operacional de equipamentos, bem como custos de licenciamento ou de subscrição de 
software, destinado às atividades a desenvolver no âmbito do projeto e comparticipáveis durante o período de 
execução do mesmo; 

• Custos com a proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual; 
• Custos indiretos, calculados com base em custos simplificados, assentes na aplicação da taxa fixa de 15% dos 

custos com recursos humanos.
São elegíveis as despesas assumidas a partir da data da submissão da candidatura, não podendo o projeto estar 
iniciado à data de apresentação da mesma.

Forma e taxa de apoio/financiamento:
O apoio a conceder assume a natureza de financiamento não reembolsável. 

Estabelecem-se como limiares mínimo e máximo de financiamento a conceder os valores de 30.000€ e 150.000€.

O financiamento a conceder às candidaturas selecionadas deverá ser confirmado através da realização de despesas 
elegíveis de igual montante, correspondendo a uma taxa de financiamento de 100%, devendo os Beneficiários 
respeitar as disposições legais aplicáveis à contratação pública quando esta seja necessária à prossecução dos 
objetivos do projeto.

O montante de financiamento será atribuído ao abrigo do enquadramento de “Auxílios De Minimis”, Regulamento 
(UE) n.º 1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro, com o limite máximo de 200.000€ durante 3 exercícios financeiros 
por empresa única.

Dotação financeira:
A dotação do presente Aviso é de 10.000.000€.

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/135-a-2022-181574723
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/135-a-2022-181574723
https://files.dre.pt/1s/2009/07/14100/0477604778.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/07/14100/0477604778.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/01/PRR_Publicacao_Aviso_11-C16-i02-2023_Vales-Incubadoras-Aceleradoras_23-01-2023.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/07/14100/0477604778.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407
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AVISO N.º 12/C16-I02/2023: CONVITE À APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS FINAIS PARA DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS NO ÂMBITO DA MEDIDA «BAIRROS 
COMERCIAIS DIGITAIS»

Beneficiários

• Promotores e consórcios, cujos projetos respeitem a uma 
Manifestação de Interesse apresentada ao Aviso n.º 01/
C16-i02/2022 que tenha obtido a decisão de elegível, 
nomeadamente Autarquias Locais; Associações Empresariais 
e Associações de Desenvolvimento Local, desde que seja 
comprovada a representatividade da associação para o setor 
e área intervencionada; Empresas Municipais; Consórcios 
entre os beneficiários suprarreferidos.

Objetivo:
Apoiar a digitalização de, no mínimo, 50 áreas comerciais, designadas «Bairros Comerciais Digitais» (BCD), situadas em 
centros urbanos, zonas suburbanas ou rurais. A digitalização dos Bairros, tendo em consideração os seus operadores 
económicos e institucionais, contribuirá de igual modo, para fomentar a atividade de empresas que atuem em zonas 
adjacentes.

Área geográfica elegível:
Portugal Continental e Regiões Autónomas.

Condições de elegibilidade das operações:
As candidaturas das propostas finais devem respeitar os princípios essenciais constantes na respetiva proposta de 
Manifestação de Interesse selecionada, devendo prosseguir os mesmos objetivos e manter o líder do consórcio, 
podendo efetuar ajustamentos à proposta apresentada, desde que os mesmos, cumulativamente (i) visem a 
otimização das soluções constantes da proposta apresentada; (ii) tenham subjacente a análise e os comentários 
efetuados no âmbito do Grupo de Acompanhamento sobre a proposta selecionada; (iii) sejam detalhados de acordo 
com os elementos identificados no ponto 14.3 do presente Aviso. 

É condição de elegibilidade necessária o comprometimento com a implementação da matriz de risco apresentada 
na manifestação de interesse, contendo a avaliação detalhada dos riscos de segurança e cibersegurança, bem 
como as respetivas medidas de mitigação a adotar em harmonia com as regras nacionais e comunitárias aplicáveis 
neste âmbito. Apenas são elegíveis as propostas que garantam o cumprimento do princípio do Não Prejudicar 
Significativamente e que, como tal, não incluam atividades que causem danos significativos a qualquer objetivo 
ambiental na aceção do artigo 17.º do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, conforme 
lista de atividades excluídas constante no Anexo I do presente Aviso. 

Despesas elegíveis:
São elegíveis para apoio as despesas efetuadas a partir da data da submissão da candidatura, não podendo o projeto 
estar iniciado à data de apresentação da candidatura, excetuando as despesas com a preparação e elaboração da 
candidatura, incluindo o Estudo Prévio. Tendo subjacentes os custos médios de mercado, a comprovar em sede de 
pedido de pagamento, destacam-se as seguintes despesas elegíveis:
• Conetividade e harmonização urbanística (incluindo reabilitação urbanística; instalação de sistemas de 

conectividades comuns e centros de informação digital; instalação de mobiliário e sinalética);
• Oferta em plataformas eletrónicas (desenvolvimento e manutenção de website ou outras soluções tecnológicas; 

Mais informaçãoMais informação
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Encerramento

Aviso n.º 12/C16-i02/2023

disponibilização de informação sobre a oferta do Bairro nos canais digitais; subscrição de plataformas store-
builders ou gateways de pagamentos; valorização de marketplaces locais já existentes);

• Digitalização da experiência de consumo (desenvolvimento de sistemas de gestão de tráfego e prestação de 
informação aos comerciantes; instalação de sistema de beacons ou outras tecnologias de interação com dispositivos 
móveis, sistemas de controlo de tráfego ou afluência, sistemas de experiência de realidade aumentada; adoção de 
soluções de definição de preços ou prestação de informação a clientes internas ao Bairro e de soluções de gestão 
de stocks digitais);

• Integração em soluções logísticas coletivas (desenvolvimento tecnológico e manutenção de sistema/plataforma 
de entregas; criação ou adesão a soluções de cadeias logísticas integradas; digitalização de infraestruturas do 
BCD e áreas adjacentes, de estruturas de estacionamento e sistemas de informação dos estacionamentos e de 
pagamento digitais, de outras estruturas de suporte ao funcionamento dos Bairros como armazenagem de artigos 
e investimentos conexo; instalação de sistemas digitais de informação e monitorização de tráfego ou transporte 
público de passageiros); 

• Elaboração e preparação do projeto aprovado (consultoria de apoio à elaboração da candidatura; elaboração de 
estudo prévio e desenvolvimento de business plan para o Bairro; honorários do Gestor do Bairro).

Tipo/taxas de apoio:
O apoio a conceder assume a natureza de financiamento não reembolsável.

O financiamento a atribuir é calculado com base na aplicação da taxa de 100% sobre as despesas consideradas 
elegíveis, sem prejuízo do cumprimento das regras de Auxílios de Estado. Sempre que no âmbito dos projetos forem 
contempladas despesas relacionadas com atividades consideradas económicas abrangidas por auxílios de estado, 
os referidos apoios serão atribuídos ao abrigo do regime de minimis sendo contabilizados nas respetivas empresas 
beneficiárias do auxílio.

Os projetos terão de ser executados até 30 de setembro de 2025. 

Dotação financeira:
A dotação prevista para o presente Concurso é de 52.500.000€, com vista ao financiamento de, pelo menos, 50 BCD 
não podendo o valor de cada projeto ser inferior a 50.000€ ou ultrapassar os 1.500.000€. 

O valor máximo de incentivo para cada BCD poderá vir a ser ajustado, em função da necessidade de garantir o 
cumprimento da meta do PRR de constituir, no mínimo, 50 BCD.

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/01/202200607-Aviso-PRR-Bairros-Digitais_2_Republicacao.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/01/202200607-Aviso-PRR-Bairros-Digitais_2_Republicacao.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PT
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/01/PRR_Publicacao_Aviso_12-C16-i02-2023_Bairros-Comerciais-Digitais_20_01_2023.pdf
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Programas Europeus
REDES DE PLANEAMENTO DE AÇÃO | URBACT IV

31 de março de 2023
(15h - CET)

Mais informação

Encerramento

Mais informação

Call URBACT IV

Guião

Brochura

Manual do Programa

Enquadramento:
O Programa de Cooperação Territorial Europeia URBACT tem como 
objetivo promover o desenvolvimento urbano e sustentável nas cidades da 
Europa. A missão do URBACT é permitir que as cidades trabalhem juntas e 
desenvolvam soluções integradas para desafios urbanos comuns, criando 
redes, aprendendo com as experiências, desenhando lições e identificando 
boas práticas para melhorar as políticas urbanas.

Para o período 2021-2027, o URBACT IV apoiará três tipos de redes de 
cidades por via de chamadas específicas. Estas centrar-se-ão na melhoria da 
capacidade das cidades europeias para:
• Conceber e implementar Planos de Ação Integrados (Redes de Planeamento de Ação)
• Transferir boas práticas urbanas estabelecidas (Redes de Transferência); 
• Conceber planos de investimento para replicar a inovação criada pelas Ações Urbanas Inovadoras (Urban 

Innovative Actions - UIA).

Pela primeira vez o URBACT irá prestar apoio a vilas e cidades em países em fase de pré-adesão à EU, nomeadamente 
Albânia, Montenegro, Macedónia do Norte, Bósnia-Herzegovina e Sérvia. 

Objetivo:
Constituição de 30 redes temáticas, designadas de Redes de Planeamento de Ação, que incluam entre 8 a 10 cidades, 
através da participação de autoridades locais, municípios, entidades intermunicipais ou regionais e entidades 
especializadas em desenvolvimento. 

No decorrer do período de implementação, cada cidade parceira irá desenvolver o seu Plano de Ação Integrado 
cocriado pelo Grupo Local URBACT – constituído por entidades e cidadãos locais – e poderá testar soluções através de 
Ações de Pequena Escala.

Condições específicas:
A área de abrangência do programa URBACT IV integra os 27 Estados Membros da UE; os Estados Parceiros (Noruega, 
Suíça); os países beneficiários do IPA da UE (Albânia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia); 
e outros países (estes últimos desde que participem com recurso a financiamento próprio).

Não existe limite populacional para as cidades que desejam participar na rede e cidades sem experiência prévia com 
o programa são particularmente encorajadas a candidatar-se. 

O Parceiro Líder de cada rede deverá pertencer a um Estado Membro da União Europeia.

Prioridades:
Cada rede deverá estar associada a um desafio ou tema urbano comum que seja relevante para o conjunto de 
cidades parceiras, sendo valorizados temas alinhados com as três prioridades europeias transversais: transição digital, 
transição verde e inclusão na perspetiva do género.

Beneficiários

• Autoridades locais, municípios, entidades intermunicipais ou 
regionais e entidades especializadas em desenvolvimento.

https://urbact.eu/sites/default/files/2023-01/apntor.pdf
https://urbact.eu/sites/default/files/2023-01/Guide for applicants.pdf
https://urbact.eu/sites/default/files/2023-01/INFOGRAPHIC call for networks PORTUGUESE.pdf
https://urbact.eu/sites/default/files/2023-01/URBACT IV Programme Manual_1.pdf
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Despesas elegíveis:
As despesas elegíveis dividem-se em cinco categorias, designadamente: (i) custos com pessoal; (ii) despesas de 
escritório e administração; (iii) despesas de viagem e alojamento; (iv) apoio externo e custos de serviço; (v) equipamento.
Cada rede terá um orçamento específico de especialização de 144.500€. A este valor acresce um apoio de 850€ por 
dia, disponível para cada rede, independentemente do número de parceiros.

Tipo/taxas de apoio:

Parceiros doutros países podem participar com recurso a financiamento próprio.

O orçamento total máximo elegível para uma Rede de Planeamento de Ação é de 850.000€. Os trabalhos deverão 
iniciar em junho de 2023 e terão a duração máxima de 31 meses.

Dotação financeira:
Este programa é cofinanciado pelo FEDER com 79.769.000€ e pelo Instrumento de Assistência de Pré-Adesão com 
5.000.000€ para o período 2021-2027.

Sessões online

• The call in a nutshell: gravação da sessão | Apresentação 
• How to build a strong partnership for an Action Planning Network: gravação da sessão | Apresentação 
• Exchange and learning during the network journey: 7 de fevereiro (10h – 11h CET)
• Time to submit your application - tech & troubleshooting: 7 de março (10h – 11h CET)

Sessões presenciais

• URBACT Infoday Portugal 2023: Auditório dos Recreios da Amadora | 2 de fevereiro (14h30 – 17h30m)

PARCEIROS DE 
“REGIÕES MAIS 

DESENVOLVIDAS”

PARCEIROS DAS 
“REGIÕES EM 
TRANSIÇÃO”

PARCEIROS DE 
“REGIÕES MENOS 
DESENVOLVIDAS”

PARCEIROS
DA SUÍÇA E

DA NORUEGA

PARCEIROS DOS 
PAÍSES IPA

TAXA DE 
COFINANCIAMENTO até 65% até 70% até 80% até 50% até 95%

Sessões informativas

04

Outras Fontes de Financiamento

https://urbact.eu/events/urbact-webinar-call-nutshell
https://www.youtube.com/watch?v=5s_cYAStTFk
https://urbact.eu/sites/default/files/2023-01/UIV_Call%20for%20APN%202023%20_info%20session%20Nutshell_17%20Jan_final.pdf
https://urbact.eu/events/urbact-webinar-how-build-strong-partnership-action-planning-network
https://www.youtube.com/watch?v=jtKgXVMUAOo&list=PLi7JLNLCQuAISrnUAuamE0eOn_SQZwzAE&index=3
https://urbact.eu/sites/default/files/2023-01/UIV_Call%20for%20APN%202023%20_Building%20Partnership_19%20Jan_for%20web.pdf
https://urbact.eu/events/online-info-session-exchange-and-learning-during-network-journey
https://urbact.eu/events/urbact-webinar-time-submit-your-application-tech-troubleshooting
https://urbact.eu/events/urbact-webinar-time-submit-your-application-tech-troubleshooting
https://urbact.eu/get-involved
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Beneficiários

FIT 2.0 FOSTERING INNOVATION IN TOURISM
| EDIÇÃO 2023

• Entidades, individualmente ou em associação, que 
assinaram ou venham a assinar o Protocolo FIT - Fostering 
Innovation in Tourism, com o Turismo de Portugal, I.P., até 
à data limite de apresentação da candidatura (rede de 
incubadoras)

Enquadramento:
O FIT visa criar condições para promover o empreendedorismo e a inovação, desenvolver estratégias de 
rejuvenescimento das empresas relacionadas com a atividade turística e desenvolver conceitos de inovação e 
sustentabilidade no setor do turismo. A operacionalização deste apoio engloba três regulamentos: Regulamento 
Concurso Nacional de Ideação e Programa de Pré-Aceleração; Regulamento Programas de Aceleração; Regulamento 
Programas de Inovação Aberta.

Área geográfica elegível:
Território de intervenção do GAL ADER-AL – DLBC Rural: concelhos de Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide, 
Crato, Elvas, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre e Sousel.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede 

Enquadramento:
O concurso nacional de ideação e programa de pré-aceleração é uma iniciativa durante a qual são preparadas ideias 
inovadoras com o intuito de vir a ser construído um modelo de negócio claro e coerente e de serem preparados 
fundadores de startups early-stage. Este concurso objetiva a criação de condições para o desenvolvimento de ideias 
de negócio, sobretudo que resultem das atividades de investigação e desenvolvimento ou do conhecimento científico 
ou tecnológico, que visem a inovação no setor do turismo e com potenciais aplicações no mercado.

Prioridades:
O concurso e programa a desenvolver deve dar resposta a um, ou a vários dos seguintes macro desafios: (i) gestão 
sustentável das empresas e do destino; (ii) enriquecimento e melhoria da experiência do turista; (iii) promoção da 
mobilidade inteligente e sustentável; (iv) gestão baseada em dados; (v) otimização das operações de negócio das 
empresas.

Condições específicas:
• É incentivada a apresentação de candidatura em parceria de duas, ou mais, entidades. Cada entidade apenas 

pode submeter uma candidatura na qualidade de entidade promotora, correspondendo a um concurso de 
ideação e programa de pré-aceleração.

• O concurso e programa deve ter abrangência nacional, dirigindo-se a equipas ou indivíduos com ideias de negócio 
a desenvolver ou em desenvolvimento. 

• A estrutura do concurso e programa deve considerar duas fases: (1) Concurso e seleção das melhores ideias a 
nível nacional e participação dos respetivos fundadores/equipas num programa de ideação para apoio ao 
desenvolvimento do modelo de negócio; (2) Desenvolvimento de um programa de pré-aceleração para os 
melhores projetos participantes no concurso nacional de ideação, preparando-os para programas de aceleração, 

10 de março de 2023 
(23h59m)

Encerramento

Apoio a concurso nacional de ideação e programa de Pré-Aceleração 2023 (Regulamento nº 1/2023)

Apoio a programas de Aceleração 2023 (Regulamento nº2/2023)

capital inicial e receitas. 
• O concurso e programa tem de demonstrar o envolvimento ativo, na fase de ideação, de universidades e institutos 

politécnicos ou outras instituições de ensino, e de outras entidades que desenvolvem atividades de investigação 
e desenvolvimento, e na fase de pré-aceleração, de empresas e/ou associações empresariais representativas de 
operadores económicos do setor do turismo, bem como, caso se aplique, de empresas e/ou associações relevantes 
para o objeto do programa, por forma a garantir maior adequabilidade das soluções às necessidades do mercado, 
acrescentando valor à oferta turística. 

• O concurso e programa não poderá exceder a duração máxima de 1 ano e ter um máximo de 40 ideias/projetos 
apoiados na fase de ideação do concurso.

Financiamento:
O montante máximo de financiamento do projeto é de 150.000€. O montante de apoio corresponde até ao limite de 
90% das despesas elegíveis até ao máximo de 2.250€ por projeto participante na fase de ideação, até um máximo de 
40 projetos, e de 4.000€ por projeto participante na fase de pré-aceleração, até um máximo de 15 projetos.

Enquadramento:
Programas de aceleração são programas que privilegiam o contacto direto com mentores que ajudam a fortalecer 
negócios de empresas já existentes, apoiando o desenvolvimento de modelos de negócio que possam ser integrados 
no mercado e que sejam capazes de captar investimento.

Prioridades:
Os programas de aceleração devem atender às prioridades estratégicas identificadas na Estratégia Turismo 2027 e 
no Plano de Ação «Reativar o Turismo – Construir o Futuro», com especial incidência para:
• Domínios de especialização [ativos estratégicos diferenciadores, qualificadores ou emergentes (ex. mar, 

gastronomia e vinhos, eventos desportivos, bem-estar, etc.), ou áreas temáticas do setor do turismo (ex. 
sustentabilidade, fidelização do cliente e reforço do seu envolvimento com as marcas, novos fluxos de receitas 
adicionais para os agentes económicos do turismo, etc.);

• Tecnologias digitais [biometria, blockchain, cibersegurança, fintech e novas soluções de reserva e pagamento, 
tecnologias imersivas, tecnologias limpas (cleantech), etc.] com impacte no setor do turismo. 

Condições específicas:
• Cada entidade apenas pode submeter uma candidatura na qualidade de entidade promotora, correspondendo a 

um programa de aceleração.
• Os programas devem integrar startups com, no máximo, 10 anos de existência. 
• Cada programa não poderá exceder a duração máxima de 1 ano e deverá ter um mínimo de 10 e máximo de 20 

startups.
• Os programas têm de demonstrar o envolvimento ativo de empresas e/ou associações empresariais representativas 

de operadores económicos do setor do turismo, bem como, caso se aplique, de empresas e/ou associações 
relevantes para o objeto do programa.

• Os programas devem prever a realização de ação(ões) em colaboração com universidades, institutos politécnicos 
e Escolas do Turismo de Portugal, I.P. com o objetivo de envolvê-las nos programas, de promover scouting de 
ideias de negócio e partilha de conhecimento (ex. innovation masterclass para comunidade escolar, ações de 
divulgação de casos reais de sucesso, etc.).

Financiamento:
A dotação global dos incentivos a conceder é de 700.000€. O montante de apoio corresponde até ao limite de 90% 
das despesas elegíveis até ao máximo de 4.000€ por startup e de 4.500€ por startup no caso de programas que 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/empreendedorismo/rede-48-incubadoras-protocolo-fit.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/empreendedorismo/rede-48-incubadoras-protocolo-fit.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/inovacao/reg-fit2.0-2023-prog-ideacao-preaceleracao.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/inovacao/reg-fit2.0-2023-prog-aceleracao.pdf
http://www.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/estrategia/estrategia-turismo-2027.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDS3MAEAtEL7BQUAAAA%3D
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incidam em territórios de baixa densidade. O apoio financeiro poderá ser majorado até 20%, no caso de 30% das 
startups obterem investimento. Excecionalmente, o limite máximo de apoio por startup pode ser excedido em razão 
da especial relevância e especificidade dos programas, nomeadamente em função do envolvimento de parceiros 
internacionais de referência, garantidos que estejam os 10% de capitais próprios.

Enquadramento:
Programas de inovação aberta são programas desenvolvidos em parceria com empresas e focados na resolução de 
problemas concretos dessas empresas.

Prioridades:
Prioridades estratégicas identificadas na Estratégia Turismo 2027 e no Plano de Ação «Reativar o Turismo – Construir 
o Futuro».

Condições específicas:
• Os programas devem integrar startups com, no máximo, 10 anos de existência. 
• Cada programa não poderá exceder a duração máxima de 1 ano e deverá ter um mínimo de 10 e máximo de 20 

startups.
• Os programas têm de demonstrar o envolvimento ativo de empresas e/ou associações empresariais representativas 

de operadores económicos do setor do turismo, bem como, caso se aplique, de empresas e/ou associações 
relevantes para o objeto do programa, por forma a garantir maior adequabilidade das soluções às necessidades 
do mercado, acrescentando valor à oferta turística.

Financiamento:
A dotação global dos incentivos a conceder é de 400.000€. O montante de apoio corresponde até ao limite de 90% 
das despesas elegíveis até ao máximo de 4.000€ por startup e de 4.500€ por startup no caso de programas que 
incidam em territórios de baixa densidade. O apoio financeiro poderá ser majorado até 20%, no caso de 50% das 
startups realizarem um piloto junto de parceiros do programa. Excecionalmente, o limite máximo de apoio por startup 
pode ser excedido em razão da especial relevância e especificidade dos programas, nomeadamente em função do 
envolvimento de parceiros internacionais de referência, garantidos que estejam os 10% de capitais próprios.

Apoio a programas de Inovação Aberta2023 (Regulamento nº3/2023)

LINHA CONSOLIDAR + TURISMO

Mais informação

Encerramento

Mais informação

Despacho Normativo
n.º 1/2023, de 11 de janeiro

Linha Consolidar +Turismo

Submissão de 
candidaturas na 
Plataforma SGPI

FAQ

Objetivo:
Apoiar as necessidades de tesouraria das empresas turísticas para fazer face 
aos reembolsos de prestações de capital devidas às instituições de crédito 
entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de dezembro de 2023, por empréstimos 
contraídos no âmbito de linhas de crédito promovidas pelo Banco Português 
de Fomento enquanto medidas de apoio no contexto do COVID 19. 

Condições específicas de elegibilidade:
À data da candidatura, as empresas devem desenvolver como atividade 
económica principal (entendendo-se como tal a atividade que representa 
50% ou mais do total do respetivo volume de negócios, no ano de 2022) 
uma atividade turística de acordo com a lista de CAE (prevista no anexo ao 
presente diploma):
• Estabelecimentos hoteleiros (551); Alojamento mobilado para turistas 

(55201); Turismo no espaço rural (55202); Outros locais de alojamento de curta duração (55204); Parques de 
campismo e de caravanismo (55300); Restaurantes (561); Estabelecimentos de bebidas (563); Aluguer de veículos 
automóveis (771); Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas (79); Organização de 
feiras, congressos e outros eventos similares (82300); Atividades dos museus (91020); Atividades dos sítios e 
monumentos históricos (91030).

• Enquadrável desde que pelo menos 50 % da atividade diga respeito a transporte de turistas: Outros transportes 
terrestres de passageiros diversos, n. e. (49392).

• Enquadrável desde que desenvolvida por empresas de animação turística e registada no Registo Nacional 
dos Agentes de Animação Turística (RNAAT): Exploração de salas de espetáculos e atividades conexas (90040); 
Atividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários (91041); Atividades dos parques e reservas naturais (91042); 
Gestão de instalações desportivas (93110); Outras atividades desportivas, n. e. (93192); Atividades de parques de 
diversão e temáticos (93210); Atividades de parques de diversão itinerantes (93211); Organização de atividades 
de animação (93293); Outras atividades de diversão e recreativas, n. e. (93294); Outras atividades de diversão 
itinerantes (93295); Atividades de bem-estar físico (96040).

Natureza, intensidade e limite do financiamento:
O apoio financeiro a conceder reveste a natureza de incentivo reembolsável sem juros remuneratórios associados.
O apoio financeiro por empresa, não pode exceder 75% do valor global das prestações de reembolso de capital devidas 
às instituições de crédito durante o ano de 2023, com um valor máximo de 40.000€ ou 50.000€ no caso de empresas 
localizadas em territórios de baixa densidade.

Dotação financeira:
A dotação afeta a esta linha é de 30.000.000€.

Beneficiários

• Micro e pequenas empresas que exerçam maioritariamente 
atividades turísticas e detenham a correspondente 
certificação PME eletrónica atualizada.

Até 31 de dezembro de 
2023 ou até se esgotar
a dotação orçamental

http://www.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/estrategia/estrategia-turismo-2027.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDS3MAEAtEL7BQUAAAA%3D
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDS3MAEAtEL7BQUAAAA%3D
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/inovacao/reg-fit2.0-2023-prog-inovacao-aberta.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho-normativo/1-2023-205991733
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/avisos-concursos/Paginas/condicoes-acesso-linha-consolidar-turismo-2023.aspx
https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https://investimento.turismodeportugal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/faq-linha-consolidar-mais-turismo-2023.pdf
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LINHA DE APOIO AO AUMENTO DOS CUSTOS
DE PRODUÇÃO

Mais informação

Encerramento

Mais informação

BFP - Linha de apoio
ao aumento dos custos
de produção

Documento de divulgação

Objetivo:
Apoiar as empresas especialmente afetadas pelo aumento acentuado dos 
custos energéticos e das matérias-primas e pelas perturbações nas cadeias 
de abastecimento.

Operações elegíveis:
Operações destinadas ao reforço de fundo de maneio para empresas 
especialmente afetadas pelo aumento acentuado dos custos energéticos e 
das matérias-primas e pelas perturbações nas cadeias de abastecimento. O 
prazo máximo de contratação das operações é 31 de dezembro de 2023.

Operações de crédito:
Tipo de operações: Empréstimos de curto, médio e longo prazo.

As operações serão enquadradas ao abrigo do regime comunitário de auxílios de minimis. Não existindo plafond 
disponível, as operações das PME poderão ser realizadas mediante a aplicação de uma comissão de garantia em 
condições de mercado, ou seja, sem auxílio de Estado associada.

Montante máximo de financiamento por empresa:

Nota: Em qualquer caso, o valor do financiamento não pode ultrapassar o maior valor entre 25% do volume de negócios ou 50% dos 
custos energéticos, ambos medidos em termos médios face ao verificado nos últimos três exercícios (ou desde a constituição da 
empresa, se há menos de 3 anos). Os montantes máximos por cada empresa em concreto são apurados tendo em conta os critérios 
do regime de auxílio aplicável.

Prazo das Operações: Até 8 anos após a data de contratação da operação. 

Períodos de Carência: Até 12 meses de carência de capital após a data de contratação da operação. 

Amortização de Capital: Prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal. 

Prazo de Utilização: Uma única utilização da totalidade do montante, até 6 meses a contar da data de contratação, 
não podendo o Banco atribuir data-valor do crédito na conta do cliente anterior à data da disponibilização efetiva dos 
fundos.

Beneficiários

• Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), Small Mid Cap, 
Mid Cap e Grandes Empresas, que desenvolvam atividade 
em território nacional.

30 de junho de 2023
(pode ser prorrogada 
por iguais períodos por 
comunicação do BPF,
até 31 de dezembro
de 2023)

MICROEMPRESA PEQUENAS EMPRESAS MÉDIAS, SMALL MID CAPS, MID CAPS E GRANDES EMPRESAS

50.000€ 750.000€ 2.500.000€

Spread e Taxa de Juro: O spread aplicado pelo Banco, será:

Juros a Cargo do Beneficiário: Os juros serão suportados integralmente pelo beneficiário e serão liquidados mensal e 
postecipadamente.

Dotação financeira:
Até 600.000.000,00€.

PARA EMPRÉSTIMOS ATÉ
1 ANO DE MATURIDADE

PARA EMPRÉSTIMOS DE
1 A 3 ANOS DE MATURIDADE

PARA EMPRÉSTIMOS DE
3 A 6 ANOS DE MATURIDADE

PARA EMPRÉSTIMOS DE
6 A 8 ANOS DE MATURIDADE 

Até 1,50% Até 1,75% Até 2,00% Até 2,50%

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-ao-aumento-dos-custos-de-producao/
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20221230_documento_divulgacao_laacp_164964409363af2c9f8b820.pdf
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CALL INNOV-ID

Encerramento Aviso / link

15 de fevereiro de 2023 3.ª CONVOCATÓRIA

15 de fevereiro de 2023

PROGORRAÇÃO EXEMPLO DE FORMULÁRIO
DE CANDIDATURA

TERM SHEET

REPUBLICAÇÃO

AVISO N.º 03/C11-I01/2022

INTERREG ATLANTIC AREA 
– FIRST CALL

Call INNOV-ID

17 de fevereiro de 2023 (17h59m) 
ou até esgotar a dotação prevista

PROGORRAÇÃO

17 de fevereiro de 2023 
(18h)

PROGORRAÇÃO

17 de fevereiro de 2023
(18H) 

05

Avisos que permanecem abertos
Organizados por data de encerramento

PROGRAMA DE 
COOPERAÇÃO 
TRANSFRONTEIRIÇA 
INTERREG ESPANHA-
PORTUGAL (POCTEP)
– 3.ª CONVOCATÓRIA

AVISO N.º 03/
C11-I01/2022. APOIO À 
DESCARBONIZAÇÃO
DA INDÚSTRIA

1.ª CALL 2022 - ATLANTIC 
AREA 2021-2027

APOIO À CONCRETIZAÇÃO 
DE COMUNIDADES DE 
ENERGIA RENOVÁVEL E 
AUTOCONSUMO COLETIVO: 
INVESTIMENTO TC-C13-I01 – 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM 
EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS | 
INVESTIMENTO TC-C13-I02 
– EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
EM EDIFÍCIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
CENTRAL | INVESTIMENTO 
TC-C13-I03 – EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS 
DE SERVIÇOS

https://2007-2020.poctep.eu/sites/default/files/bases_adm_convo3_vf_ca_pt_corregida_nuts.pdf
https://www.portugalventures.pt/wp-content/uploads/2022/04/Formul%C3%A1rio_2edCall-INNOV-ID_PT_Final-2.pdf
https://www.portugalventures.pt/wp-content/uploads/2022/04/06-04-2022-Term-Sheet-INNOV-ID.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-PRR-C13_CER_4.a-republicacao_31.01.2023.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/11/Republicacao_Aviso03.-C11.i01.2022-pc-002.pdf
https://www.atlanticarea.eu/page/78
https://www.portugalventures.pt/calls/call-innov-id/
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PROJETOS DE PEQUENA 
ESCALA, CREA-CULT-2022-
COOP-1

ANÚNCIO 15/3.2.2/2022

PRORROGAÇÃO

ANÚNCIO 05/3.3.2/2022

CALL FIT

CALL 3

CANDIDATURA

EIT

PRODUÇÃO PARA TV E ONLINE

FERRAMENTAS INOVADORAS E 
NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO 

EUROPEAN SLATE 
DEVELOPMENT 

DESENVOLVIMENTO DE 
VIDEOJOGOS E CONTEÚDO 
IMERSIVO 

FILMS ON THE MOVE 
(DISTRIBUIÇÃO VIA AGENTES 
DE VENDAS)

DESENVOLVIMENTO DE 
AUDIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 
FÍLMICA

CALL DOCUMENT

F&T PORTAL

FBR #2

PLATAFORMA DE 
CANDIDATURAS

REGULAMENTO MFEEE 
2014-2021

MEDIDA ESTÁGIOS ATIVAR.PT

FICHA SÍNTESE ESTÁGIOS 
ATIVAR.PT

5.ª REVISÃO DO REGULAMENTO

PRORROGAÇÃO

PROJETOS DE MÉDIA ESCALA, 
CREA-CULT-2022-COOP-2

PROJETOS DE GRANDE ESCALA, 
CREA-CULT-2022-COOP-3

23 de fevereiro de 2023 
(17h CET)

24 de fevereiro de 2023 
(17h)

PROGORRAÇÃO

24 de fevereiro de 2023 
(17h)

PROGORRAÇÃO

27 de fevereiro de 2023

PROGORRAÇÃO

28 de fevereiro de 2023 
(17h CET)

Várias datas entre janeiro 
e março de 2023

20 de abril de 2023
(12h)

26 de maio de 2023 
(12h)

1.º período: até 31 de 
maio de 2023 (18h)

2.º período: de 15 de 
setembro de 2023 (9h) 
até 30 de novembro
de 2023 (18h)

EUROPA CRIATIVA 
| PROJETOS DE 
COOPERAÇÃO EUROPEIA 
(GRANDE, MÉDIA E 
PEQUENA ESCALA)

OPERAÇÃO 3.2.2. 
PEQUENOS INVESTIMENTOS 
NAS EXPLORAÇÕES 
AGRÍCOLAS | 
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS 
FOTOVOLTAICOS
(15º ANÚNCIO)

OPERAÇÃO 3.3.2. 
PEQUENOS INVESTIMENTOS 
NA TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS | 
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS 
FOTOVOLTAICOS – NEXT 
GENERATION (5º ANÚNCIO)

CALL FIT - FOSTERING 
INOVATION IN TOURISM

INICIATIVA EIT IES 
- CAPACITAÇÃO EM 
INOVAÇÃO PARA O ENSINO 
SUPERIOR (CALL 3)

EUROPA CRIATIVA MEDIA 
2023

REDE DE CIDADES - CERV-
2023-CITIZENS-TOWN-NT

FUNDO PARA RELAÇÕES 
BILATERAIS - PORTUGAL 
& NORUEGA - PARCERIAS 
PARA A INOVAÇÃO

ESTÁGIOS ATIVAR.PT

AVISO N.º 19 / OPERAÇÃO 3.4.2 
/ 2022

20 de fevereiro de 2023
(17H) 

OPERAÇÃO 3.4.2 - 
MELHORIA DA EFICIÊNCIA 
DOS REGADIOS EXISTENTES 
| INSTALAÇÃO DE PAINÉIS 
FOTOVOLTAICOS NOS 
APROVEITAMENTOS 
HIDROAGRÍCOLAS 
(19º ANÚNCIO)

31 de março de 2023
(18h)

AVISO MEDIDA “FORMAÇÃO 
EMPREGO + DIGITAL”

WWW.IEFP.PT/FORMACAO-
EMPREGO-DIGITAL

PROGRAMA EMPREGO + 
DIGITAL 2025 – MEDIDA 
“FORMAÇÃO EMPREGO + 
DIGITAL”

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-1;callCode=CREA-CULT-2023-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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
http://www.pdr-2020.pt/content/download/3085/44692/version/6/file/15_Anuncio_322_paineis_24112022.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/3085/44694/version/6/file/Anuncio_15_322_Paineis+Fotovoltaicos_Prorrogacao+_.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/3086/44713/version/3/file/05_Anuncio_332_+paineis+fotov_24112022.pdf
https://www.portugalventures.pt/calls/call-fostering-innovation-in-tourism/
https://eit-hei.eu/app/uploads/2022/11/HEI-Call-3.pdf
https://application.eit-hei.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2F
http://www.eit-hei.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-tvonline;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2023-innovbusmod;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2023-devslate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2023-devvgim;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2023-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2023-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-nt_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eeagrants.gov.pt/media/4420/fbr-open-call2_2021.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/en/calls/
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%2BFM%2BRegulation%2BFinal%2B23%2B09%2B2016%2B.pdf
https://www.iefp.pt/ativar.pt?tab=estagios-ativar-pt
https://www.iefp.pt/documents/10181/10178040/Ficha+Sintese+Estagios+ATIVAR.PT+%28vf+15-12-2022%29 .pdf/bf05b8f1-43f1-4101-8217-3b6e4a7ff530
https://www.iefp.pt/documents/10181/10178040/5Revisao+Regulamento+Estagios+ATIVAR.pdf/91711d88-d4c8-4bd2-9404-72b70a27efe6
http://www.pdr-2020.pt/content/download/3086/44715/version/3/file/Anuncio_05_332_Paineis+Fotovoltaicos_Prorrogacao.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-2;callCode=CREA-CULT-2023-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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/crea-cult-2023-coop-3;callCode=CREA-CULT-2023-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=26757725-a35f-498f-8433-ab9fbfd67023
https://www.iefp.pt/documents/10181/11776829/AVISO_Abertura_Candidaturas_Formacao_Emprego_mais_Digital_v3.pdf/1ea27f52-396c-4647-ad3e-b8b91db4d47a
https://www.iefp.pt/formacao-emprego-digital
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AVISO N.º 10/C16-I02/2022Até ao limite da dotação 
orçamental

AVISO N.º 10/C16-I02/2022. 
VOUCHERS PARA STARTUPS 
- NOVOS PRODUTOS 
VERDES E DIGITAIS

FICHA INFORMATIVA

AVISO N.º 01/SI/2022

CALL 50

EMPREGO INTERIOR MAIS

PROGRAMA FESTIVAIS 
ACESSÍVEIS

FICHA-SÍNTESE

FAQ

CANDIDATURAS

BECOME A FRIEND

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

LINHA CAPITALIZAR MID CAPS

Até ao limite da dotação 
orçamental

Até ao limite da dotação 
orçamental

Não definido 

“Manter-se-á em vigor até que 
a Turismo Fundos considere que 
os objetivos desta iniciativa se 
encontrem cumpridos.”

Não definido 

Não definido 

Em contínuo

Até ao limite da dotação 
orçamental

LINHA DE APOIO À 
QUALIFICAÇÃO DA
OFERTA 2022

AVISO N.º 01/SI/2022 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
PARA TRABALHADORES 
POR CONTA DE 
OUTREM – PROGRAMA 
DE CAPACITAÇÃO 
DOS CLUSTERS DE 
COMPETITIVIDADE

CALL 50 | TURISMO
E INDÚSTRIA

EMPREGO INTERIOR MAIS

PROGRAMA FESTIVAIS 
ACESSÍVEIS

BECOME A FRIEND - NOVA 
BAUHAUS EUROPEIA

LINHA CAPITALIZAR MID 
CAPS

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

FIS

IFAP_PAN

DECRETO-LEI Nº 162/2014 
(CAPÍTULO III)

HTTPS://IFRRU.IHRU.PT/

LINHA DE CRÉDITO

LINHA DE CRÉDITO FUNDO 
PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA APÍCOLA 
NACIONAL (PAN) 2020-2022

REGIME FISCAL DE APOIO 
AO INVESTIMENTO (RFAI)

INSTRUMENTO FINANCEIRO 
PARA A REABILITAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO URBANAS

LINHA DE CRÉDITO PARA 
A DESCARBONIZAÇÃO E 
ECONOMIA CIRCULAR

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/11/PRR_2a-Republicacao_Aviso_10-C16-i02-2022_Vouchers-para-Startups-Novos-Produtos-Verdes-e-Digitais_30_11_2022.pdf
https://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-informativa-linha-apoio-qualificacao-oferta-2021.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=df51cb6d-55ff-4e9d-a823-6b8a7b309ef7
https://www.turismofundos.pt/compra-arrendamento/
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/interiorMais.do?action=overview
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/reconhecimento-externo/premios-distincoes/Paginas/programa-festivais-acessiveis.aspx
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://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NEB_Friends
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-friends_en
https://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/protocolo-colaboracao-linha-apoio-qualificacao-oferta-2021.pdf
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/linha_capitalizar_mid_caps_1712742139612f5c61e109f.pdf
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=baa508f2-45df-4bb2-b7dc-2c15f505ba4b
https://www.gpp.pt/index.php/apoios-de-mercado/programa-apicola-nacional-2020-2022
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cfi/Pages/codigo-fiscal-do-investimento-indice.aspx
https://ifrru.ihru.pt/web/guest/candidaturas
https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-para-a-descarbonizacao-e-economia-circular/
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DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 1-A/2023: ORÇAMENTO DE ESTADO 2023

DECRETO-LEI N.º 5/2023: SISTEMA DE APOIO À REPOSIÇÃO DAS CAPACIDADES 
PRODUTIVAS E DA COMPETITIVIDADE

DECRETO-LEI N.º 5/2023: MODELO DE GOVERNAÇÃO DOS FUNDOS EUROPEUS PARA O 
PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2021-2027

A Declaração de Retificação n.º 1-A/2023, de 3 de janeiro, procede à retificação da Lei n.º 24-D/2022, de 30 de 
dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2023.

O Decreto-Lei n.º 4/2023, de 11 de janeiro, aprova o Sistema de Apoio à Reposição das Capacidades Produtivas e da 
Competitividade, que tem como objetivo a recuperação dos ativos empresariais danificados, total ou parcialmente, 
para as situações de prejuízos reportados até 200 mil euros, causados por situações adversas reconhecidas por 
resolução do Conselho de Ministros. Compete às CCDR a responsabilidade pela gestão e coordenação global da 
aplicação dos apoios previstos no presente diploma, no respetivo âmbito regional. As candidaturas são submetidas 
através de formulário eletrónico disponível no sítio das CCDR e também acessível através do Portal ePortugal, no 
prazo estipulado nos respetivos avisos de candidatura.

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

O Decreto-Lei n.º 5/2023, de 25 de janeiro, estabelece o modelo de governação dos fundos europeus para o período 
de programação 2021-2027. Portugal terá disponível, ao longo deste período, um montante de apoios europeus 
superior a 40 mil milhões de euros (23 mil milhões de euros do Portugal 2030 e 18 mil milhões de euros do Plano de 
Recuperação e Resiliência), a que acrescem outros financiamentos europeus, nomeadamente no âmbito da Política 
Agrícola Comum e de instrumentos de gestão centralizada a nível europeu, como o Mecanismo Interligar a Europa 
ou o Horizonte Europa.

Este diploma aplica-se aos fundos abrangidos pelo Regulamento (UE) 2021/1060, do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 24 de junho de 2021: o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu 
Mais (FSE+), o Fundo de Coesão (FC), o Fundo para uma Transição Justa (FTJ), o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, 
das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA). 

O presente decreto-lei define, ainda, o modelo de governação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para 
Portugal - PEPAC Portugal (PEPAC) para o período compreendido entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 
2027, e estabelece a estrutura orgânica relativa ao exercício das funções de gestão, coordenação, acompanhamento, 
pagamento, certificação, controlo, informação, e avaliação, nos termos dos regulamentos europeus, designadamente 
do Regulamento (UE) 2021/2115 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de dezembro de 2021, e do Regulamento 
(UE) 2021/2116 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de dezembro de 2021. Por outro lado, atenta também 
à complementaridade dos fundos que concorrem para a integração de pessoas com antecedentes migratórios, o 
Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), bem como, com as devidas adaptações, aos Programas de 
Cooperação Territorial e a outros fundos europeus.

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.

06

Legislação

https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/1-a-2023-205690984
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-d-2022-205557192
https://files.dre.pt/1s/2023/01/00800/0000500011.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/5-2023-206478423
https://dre.pt/application/external/eurolex?21R1060
https://dre.pt/application/external/eurolex?21R2115
https://dre.pt/application/external/eurolex?21R2116
https://dre.pt/application/external/eurolex?21R2116
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PORTARIA N.º 6/2023: ALTERA O REGIME DE APLICAÇÃO DO APOIO 7.8.4, «CONSERVAÇÃO 
E MELHORAMENTO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS», INTEGRADO NA AÇÃO N.º 7.8, 
«RECURSOS GENÉTICOS» DO PDR 2020

PORTARIA N.º 7/2023: ALTERA A PORTARIA N.º 426/2012, DE 28 DE DEZEMBRO, QUE 
REGULAMENTA O DECRETO-LEI N.º 94/2012, DE 20 DE ABRIL, QUE REVÊ O REGIME DAS 
TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VINHOS E PRODUTOS VÍNICOS

PORTARIA N.º 21/2023: PROGRAMA «TRABALHOS & COMPETÊNCIAS VERDES/GREEN 
SKILLS & JOBS», PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENERGIA

A Portaria n.º 6/2023, de 3 de janeiro, altera a Portaria n.º 166/2017, de 19 de maio, que estabelece o regime de 
aplicação do apoio 7.8.4, «Conservação e melhoramento de recursos genéticos vegetais», integrado na ação n.º 7.8, 
«Recursos genéticos» do PDR 2020.

Verificou-se que o período de quatro anos concedido para a execução dos programas de conservação e ou 
melhoramento genético vegetal sofreu o impacto, imprevisível à data da sua aprovação, justificando-se a necessidade 
de maior disponibilidade temporal para as entidades executarem os programas de conservação e ou melhoramento 
genético vegetal aprovados, permitindo que possam ser executados durante um período de cinco anos.
Deste modo, visando um tratamento uniforme dos projetos aprovados, permitindo a todos os beneficiários a 
possibilidade de alteração temporal dos seus projetos, a alteração aplica-se a todos os projetos cuja execução ainda 
não esteja concluída.

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e aplica-se a todos os projetos cuja execução 
ainda não esteja concluída.

A Portaria n.º 7/2023, de 3 de janeiro, altera a Portaria n.º 426/2012, de 28 de dezembro, que regulamenta o Decreto-
Lei n.º 94/2012, de 20 de abril, que revê o regime das taxas incidentes sobre os vinhos e produtos vínicos.

Perante o incremento do esforço e dos custos de contexto da atividade, indo ao encontro das necessidades 
manifestadas pelo setor, importa ajustar os termos e valor da contrapartida devida pelo exercício de tais tarefas, que 
as Comissões Vitivinícolas Regionais, enquanto Entidades Gestoras, devem assegurar. 

Também se pretende retirar a obrigatoriedade da indicação da capacidade nominal, ou gama de capacidades 
nominais da embalagem, nos selos a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 94/2012, de 20 de 
abril, e, por outro lado, permitir à EG da respetiva DO ou IG tornar a suprarreferida indicação da capacidade, ou gama 
de capacidades, não obrigatória, no caso dos selos a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do referido decreto-
lei, permitindo, assim, a desburocratização e redução de custos no processo de elaboração de selos, bem como o 
reforço da autorregulação, com uma maior flexibilidade das EG, na lógica do Decreto-Lei n.º 61/2020, de 18 de agosto.

A Portaria n.º 21/2023, de 6 de janeiro, cria o Programa «Trabalhos & Competências Verdes/Green Skills & Jobs», 
programa de formação profissional na área da energia. O Programa destinado a trabalhadores das empresas e de outras 
entidades empregadoras, direta ou indiretamente afetadas pelo aumento dos custos de energia e desempregados, 
com idade igual ou superior a 18 anos, inscritos no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, tem como 
objetivo estratégico a formação profissional e a requalificação de trabalhadores de empresas e outras entidades 
empregadoras direta ou indiretamente afetadas pelo aumento dos custos de energia, e dos desempregados, tendo 
em vista a prevenção do risco de desemprego, a promoção da manutenção dos postos de trabalho e o estímulo à 
criação de novo emprego, no âmbito da aceleração da transição e eficiência energética. 

A presente portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos até 31 de dezembro de 
2023, sem prejuízo da sua eventual prorrogação.

PORTARIA N.º 23/2023: CRIAÇÃO E O REGIME DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 
CENTROS ESPECIALIZADOS EM QUALIFICAÇÃO DE ADULTOS

PORTARIA N.º 28/2023: REGULAMENTO DO SEGURO DE COLHEITAS E DA COMPENSAÇÃO 
DE SINISTRALIDADE

PORTARIA N.º 36/2023: REGIME DE APLICAÇÃO DA OPERAÇÃO N.º 2.1.1, «AÇÕES DE 
FORMAÇÃO», INSERIDO NA AÇÃO N.º 2.1, «CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO», DA MEDIDA N.º 
2, «CONHECIMENTO», DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE 
(PDR2020)

A Portaria n.º 23/2023, de 9 de janeiro, procede à primeira alteração à Portaria n.º 62/2022, que regula a criação e 
o regime de organização e funcionamento dos centros especializados em qualificação de adultos, designados por 
«Centros Qualifica», que promovem a aprendizagem ao longo da vida e a melhoria das qualificações, escolares e 
profissionais, valorizando os percursos individuais das pessoas.

A presente diploma altera o artigo 7.º da Portaria n.º 62/2022 e revoga o n.º 2 do artigo 7.º da mesma portaria, entrando 
em vigor no dia útil seguinte ao da sua publicação e produzindo efeitos a 1 de janeiro de 2023.

A Portaria n.º 28/2023, de 12 de janeiro, procede à quinta alteração ao Regulamento do Seguro de Colheitas e da 
Compensação de Sinistralidade, com alteração do artigo 34.º do Regulamento aprovado em anexo à Portaria n.º 
65/2014, de 12 de março, na sua redação atual, passa a ter a seguinte redação que passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 34.º: O mecanismo de compensação de sinistralidade cessa a 31 de dezembro de 2024, com exceção dos 
pagamentos da compensação de sinistralidade devida das campanhas não encerradas e até ao seu encerramento.»

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, produzindo efeitos a 1 de janeiro de 2023.

A Portaria n.º 36/2023, de 26 de janeiro, procede à sexta alteração da Portaria n.º 145/2016, de 17 de maio, que 
estabelece o regime de aplicação da operação n.º 2.1.1, «Ações de formação», inserido na ação n.º 2.1, «Capacitação e 
divulgação», da medida n.º 2, «Conhecimento», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente 
designado por PDR2020, passando a alínea a) do artigo 8.º da referida portaria a ter a seguinte redação: 

(…) Podem beneficiar dos apoios previstos na presente portaria as operações que se enquadrem nos objetivos do artigo 
2.º e que cumpram os seguintes critérios: a) Apresentem um plano de formação, cuja duração não pode ultrapassar 
a data de 30 de junho de 2023, que desenvolva de forma fundamentada, designadamente, os seguintes elementos 
relativos às ações de formação previstas: i) Domínio temático e duração; ii) Identificação dos destinatários; iii) Objetivos 
e metas a alcançar; iv) Descrição, calendarização e âmbito territorial; v) Identificação dos recursos humanos e materiais 
envolvidos; vi) Orçamento detalhado (…).

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, produzindo efeitos a 22 de janeiro de 2021.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/205644587/details/maximized
https://login.microsoftonline.com/a9a1efd2-1952-4c9a-b98f-ad6d6651cd61/oauth2/authorize?client%5Fid=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&response%5Fmode=form%5Fpost&response%5Ftype=code%20id%5Ftoken&resource=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&scope=openid&nonce=47E5EE245E87C6C59F139D9E0A7D79BD4ED73D2CA59BD2F2%2DF20CD5EAA2DA9B1634329D1AB8A66988BDA3DFABEB654E8A022DD72FF6C1ABF4&redirect%5Furi=https%3A%2F%2Fyoungnetworkgroup%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2F%5Fforms%2Fdefault%2Easpx&state=OD0w&claims=%7B%22id%5Ftoken%22%3A%7B%22xms%5Fcc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083%2D87e0%2D41b5%2Dbb78%2D0bc43c8a8e8a&client%2Drequest%2Did=683296a0%2D1054%2D6000%2D1f96%2Dbd2a36fcdbd3
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/205644588/details/maximized
https://youngnetworkgroup-my.sharepoint.com/web/guest/pesquisa/-/search/107038205/details/normal?l=1
//web/guest/pesquisa/-/search/552802/details/normal?l=1
//web/guest/pesquisa/-/search/552802/details/normal?l=1
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/94-2012-552802
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/61-2020-140431170
https://files.dre.pt/1s/2023/01/00500/0000500013.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/23-2023-205855981
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/62-2022-178394356
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/62-2022-178394356
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/28-2023-206056780
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/65-2014-571897
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/65-2014-571897
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/36-2023-206564389
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/145-2016-74454615
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 5/2023: MODELO DE COORDENAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2023, de 23 de janeiro, estabelece um modelo de coordenação 
e acompanhamento da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A implementação da 
Agenda 2030 pressupõe a respetiva integração nas políticas, processos e ações desenvolvidas nos planos nacional, 
regional e global, e implica uma dinâmica de conjugação de esforços de uma multiplicidade de atores, incluindo 
não só o setor público, mas também as organizações não governamentais, os parceiros sociais, a academia, o setor 
privado e a sociedade civil, em geral, procurando assegurar o caráter multidimensional dos ODS, assim como a sua 
transversalidade. 

07

Eventos

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/5-2023-206399845
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O BEST – Business Education for Smart Tourism é um programa de capacitação 
empresarial nas áreas da Gestão & Estratégia, Finanças, Sustentabilidade, 
Liderança, Inovação, Empreendedorismo, Digital & Tecnologia, Marketing e 
Serviço ao Cliente e que visa promover o desenvolvimento das competências 
estratégicas e de gestão competitiva das empresas turísticas. A iniciativa é 
promovida pelo Turismo de Portugal, em parceria com a Confederação do 
Turismo de Portugal e as associações do setor. A 5.ª edição do Programa BEST 
iniciou-se em outubro 2022. 

Estas ações de formação e capacitação são de acesso livre e realizam-se online em direto na Academia Digital 
do Turismo de Portugal, onde se encontra toda a informação e onde também devem ser realizadas as respetivas 
inscrições. 

Calendarização de ações a realizar em fevereiro de 2023:

• E-mail Marketing | 1 de fevereiro de 2023 (14h00m - 16h00m)
• O Modelo 3C | 2 de fevereiro de 2023 (17h00m - 19h00m)
• Inteligência emocional | 6 de fevereiro de 2023 (15h00m - 17h00m)
• O ADN das empresas inovadoras | 7 de fevereiro de 2023 (10h00m - 12h00m)
• Dominar o Marketing Digital | 8 de fevereiro de 2023 (14h30m - 16h30m)
• Responsabilidade Social Corporativa | 9 de fevereiro de 2023 (10h00m - 12h00m)
• Implementar uma cultura Customer Centric | 10 de fevereiro de 2023 (14h30m - 16h30m)
• Como medir a maturidade digital | 14 de fevereiro de 2023 (14h30m - 16h30m)
• Técnicas de Social Media Optimization (SMO) | 15 de fevereiro de 2023 (19h00m - 21h00m)
• O novo cliente | 16 de fevereiro de 2023 (10h00m - 12h00m)
• Mobile Marketing | 17 de fevereiro de 2023 (14h30m - 16h30m)

O Turismo de Portugal prossegue com ações de formação online sobre o 
Selo “Clean & Safe”. Destinada a Empreendimentos Turísticos, Alojamento 
Local, Empresas de Animação Turística, Agências de Viagens e Turismo e 
Estabelecimentos de Restauração e Bebidas, o Selo Clean & Safe mantém o 
seu foco em questões sanitárias, promovendo a excelência no desempenho 
higiénico-sanitário dos seus aderentes. Este selo funciona como um instrumento 
de apoio às empresas para a “gestão de crises", prevendo eventuais crises de 
saúde pública, bem como uma dimensão de segurança transversal às atividades 
turísticas, e abrangendo possíveis situações de risco decorrentes de fenómenos extremos (incêndios rurais, inundações, 
sismos ou tsunamis) e de constrangimentos internacionais (cibercrime, repatriamentos, refugiados). Certificadas e 
de inscrição gratuita, as ações de formação Selo Clean & Safe 2022/2024 têm uma duração total de 2h sendo que a 
próxima edição está prevista para dia 14 de fevereiro de 2023, das 10h00m às 12h00m.

No âmbito do Projeto Interreg “Triple-C – Capitalização de projetos 
ligados aos riscos das alterações climáticas” (www.triplecproject.eu), a 
Universidade de Coimbra, através dos centros de investigação ADAI e MARE, 
e a Universidade de Trás os Montes e Alto Douro irão organizar um seminário 
sobre o novo panorama dos incêndios face às alterações climáticas e as 
adaptações que devem ser feitas neste contexto. 

Este seminário, cuja inscrição é gratuita, irá decorrer no próximo dia 13 de fevereiro de 2023, entre as 09h30 e as 
13h00, no Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O certificado de participação 
será enviado após o evento.

Mais informação disponível em: Inscrição

O Programa Empresas Turismo 360 objetiva colocar as empresas no centro 
do processo de transformação do setor, apoiando-se numa estreita parceria 
público-privada com a missão de acelerar o processo de incorporação dos 
indicadores ESG – Environmental, Social and Governance nas estratégias 
de negócio. O Programa tem como destinatários os gestores e técnicos nas 
áreas de estratégia, inovação ou sustentabilidade de empresas.

Calendarização de ações a realizar em fevereiro de 2023:

• Gestão ESG. Alcançar a Sustentabilidade Ambiental, Social e de Governação - Micro e Pequenas Empresas 
8 a 23 de fevereiro (14h30m - 17h)

• Gestão ESG. Alcançar a Sustentabilidade Ambiental, Social e de Governação - Médias e Grandes Empresas 
1 a 9 de março (14h30m - 17h/18h)

 | PROGRAMA BEST | ONLINE

 | CLEAN & SAFE 2022/2024 | ONLINE

 | RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES EVENTOS AINDA EM CURSO:

 | SEMINÁRIO TEMÁTICO TRIPLE-C |PRESENCIAL

 | PROGRAMA EMPRESAS TURISMO 360 | ONLINE

                                                                                            DATAS LINK

2.ª EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA DARE2CHANGE - 
"INNOVATION-DRIVEN AGRIFOOD BUSINESS" 
| PRESENCIAL

21 de março de 2023
Inscrição

Dare2Change

https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1231&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1232&type=1&Itemid=102~
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1233&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1234&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1235&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1236&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1237&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1242&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1238&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1239&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1240&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1124&type=1&Itemid=102
http://www.triplecproject.eu/
https://forms.gle/Go9vyVdfAAjUmUaX7
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=855&type=1&Itemid=85
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=918&type=1&Itemid=85
https://dare2change.pt/inscricoes
https://dare2change.pt/
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Prémios e Processos Mobilizadores Estão abertas as candidaturas para a 6.ª Edição do Concurso de Ideias e 
Criatividade do Montado de Sobro e Cortiça, promovido pelo Município de 
Coruche, entidade líder da Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) PROVERE 
Montado de Sobro e Cortiça. Este ano estão duas categorias a concurso 
(“Design e Novos Produtos da Cortiça” e “Moda – Coordenados e Calçado”). O 
concurso procura propostas originais, criativas e inovadoras que promovam 
e valorizem o Montado de Sobro e Cortiça, e que apresentem vantagens 
competitivas para o território e para os seus produtos, sendo suscetíveis de 
originar novos produtos ou serviços. 

Cada proposta a concurso apenas se pode candidatar a uma categoria, 
sendo que a ideia/projeto a concurso deve ter aplicação prática no território 
de intervenção da EEC PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”, utilizar os 
recursos endógenos nele existentes e, no caso de ter associado um processo 
produtivo, demonstrar a sua concretização neste território.

O concurso para ambas as categorias desenvolve-se em três fases, sendo que 
o período de candidaturas decorre até 23 de março de 2023 (23h59m) e o 
apuramento de finalistas será anunciado até dia 3 de abril, com a atribuição 
de um prémio de 750€ para os vencedores de cada uma das categorias e das subcategorias em “Moda”.

Os candidatos selecionados na Categoria de “Moda - Coordenados e Calçado” terão até ao limite máximo o dia 23 de 
maio para realizar coordenados e calçado em cortiça para apresentação, em data a anunciar, no âmbito do Coruche 
Fashion Cork, na FICOR – Feira Internacional da Cortiça. Os projetos da categoria “Design e Novos Produtos da Cortiça” 
serão apresentados no último fim de semana de maio no Observatório do Sobreiro e da Cortiça.

Mais informação disponível em: Ficha de inscrição | Normas de participação

A Marca Entidade Empregadora Inclusiva está integrada no Programa de 
Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidade 
e pretende sensibilizar a opinião pública para as questões da empregabilidade 
deste público, distinguindo as entidades empregadoras que fomentem 
práticas de gestão abertas e inclusivas. 

A Marca Entidade Empregadora Inclusiva é atribuída por um júri, constituído 
por representantes das associações empresariais, sindicais, organizações da economia social, organizações de 
entidades que apoiam pessoas com deficiência e da administração pública, sendo que as candidaturas devem ser 
formalizadas no portal Iefponline até 1 de março de 2023.

O prémio consiste numa distinção pública das entidades que reconhecem os seus trabalhadores como pessoas únicas 
na sua diversidade, destacando-se pelo seu envolvimento na promoção da empregabilidade e da não discriminação 
das pessoas com deficiência. Beneficiando da atribuição das marcas “Entidade Empregadora Inclusiva” e “Entidade 
Empregadora Inclusiva - Excelência”, as entidades empregadoras adquirem a possibilidade de as utilizar nos seus 
instrumentos de divulgação.

Esta distinção é atribuída de dois em dois anos, podendo-se candidatar empregadores dos setores público, privado, 
cooperativo e da economia social, bem como pessoas com deficiência e incapacidade envolvidas na criação de 
empresas (como empreendedores) ou do seu próprio emprego e que se distinguiram por práticas de referência em, 
pelo menos, um dos seguintes domínios: (i) Recrutamento, desenvolvimento e progressão profissional, (ii) Manutenção 
e retoma do emprego, (iii) Acessibilidades e (iv) Serviço e relação com a comunidade. 

Mais informação disponível em: Folheto | Ficha síntese | Guia de apoio à candidatura | F.A.Q.

 | 6.ª EDIÇÃO CONCURSO DE IDEIAS E CRIATIVIDADE – MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA

 | MARCA ENTIDADE EMPREGADORA INCLUSIVA

https://montadodesobroecortica.pt/wp-content/uploads/2023/01/2023_FichaInscricao_ConcursoIdeiasCriatividade.pdf
https://montadodesobroecortica.pt/wp-content/uploads/2023/01/2020_Normas_Participacao_Concurso_Ideias_Criatividade_2023.pdf
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp
https://www.iefp.pt/documents/10181/4881459/Folheto+MARCA+2023.pdf/10db366b-694c-4f14-bf8d-0c9746076b5b
https://www.iefp.pt/documents/10181/4881459/Ficha+Sintese+Marca+Entidade+Empregadora+Inclusiva+%28vf+03-01-2022%29.pdf/7a8378b7-a8f1-4422-a096-682a6f6aea3a
https://www.iefp.pt/documents/10181/4881459/Guia+de+apoio+candidatura_MARCA.pdf/a2ff2f98-333b-49ce-92ce-7ff5e826be4f
https://www.iefp.pt/documents/10181/4881459/FAQ_MARCA_Edicao2023.pdf/4fd9d427-5466-4454-8b50-c2e95128602d
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A 2.ª Edição do concurso New European Bauhaus (NEB) Community Booster, 
promovida pelo Instituto Europeu da Inovação e Tecnologia encontra-se com 
candidaturas abertas até dia 13 de março (22h59m). Este concurso dirige-se 
a start-ups ou scale-ups que estejam a desenvolver soluções inovadoras, 
que tenham em consideração os três valores da NEB (o belo, o sustentável 
e o inclusivo) e que estejam alinhadas com um dos seus eixos temáticos: (i) 
Reestabelecer uma ligação com a natureza; (ii) Reconquistar um sentimento 
de pertença; (iii) Priorizar os lugares e as pessoas que mais precisam; (iv) 
Necessidade de um ecossistema industrial baseado no ciclo de vida e no longo-prazo.

Neste contexto serão selecionadas 20 empresas que irão receber um prémio monetário de 10.000€, bem como 
serviços de apoio no valor de 40.000€.

Mais informação disponível em: Formulário de inscrição | Regulamento

O Concurso Nacional de Jovens Empreendedores é um evento anual 
promovido pela Fundação da Juventude, em parceria com a Portuspark 
e ISQ. Esta iniciativa está integrada no projeto Portugal Empreende 4.0, 
que visa o reforço da cooperação, das parcerias e das redes de apoio ao 
empreendedorismo qualificado e criativo, e o apoio à geração de ideias 
inovadoras, a iniciativas empresariais que conduzam à criação de novas 
empresas orientadas para o mercado global. Podem participar jovens entre os 
15 e 25 anos com projetos inovadores e empreendedores numa das seguintes 
áreas de intervenção: Empreendedorismo Tecnológico; Empreendedorismo 
Ambiental; Empreendedorismo Cultural e Criativo; Empreendedorismo Social.  

O período de candidaturas decorre até 2 de abril de 2023 (23h59m), sendo que a plataforma de submissão dos 
projetos estará disponível brevemente. 

O vencedor em cada uma das categorias receberá um prémio monetário no valor de 1.000€, existindo ainda prémios 
especiais de incubação. Os prémios serão atribuídos durante a Mostra de Jovens Empreendedores que será realizada 
no decorrer do mês de junho de 2023.

Mais informação disponível em: Fundação da Juventude

 | 2.ª EDIÇÃO DO CONCURSO NEW EUROPEAN BAUHAUS COMMUNITY BOOSTER

 | CONCURSO NACIONAL DE JOVENS EMPREENDEDORES 2023

 | RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS AINDA EM CURSO:

                                                                                            DATAS LINK

GALARDÃO GREEN KEY 2023 28 de fevereiro de 2023 Programa Green Key

PRÉMIO REGIÃO EMPREENDEDORA 
EUROPEIA 2024 29 de março de 2023 Sítio Oficial do Prémio

EFFE LABEL PARA FESTIVAIS ARTÍSTICOS 31 de dezembro de 2023 Festival finder

SELO INCODE.2030 - Selo Incode2030

https://www.f6s.com/eit-community-neb-booster-program/apply/?utm_source=eitdigital&utm_medium=website
https://www.eitdigital.eu/fileadmin/2023/calls-tenders/neb/Call-for-NEB-Booster.pdf
https://www.fjuventude.pt/pt/portugal-empreende-40-concurso-nacional-de-jovens-empreendedores
https://greenkey.abae.pt/sobre/#quem-somos
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-entrepreneurial-region-award-2024-applications-open.aspx
https://www.festivalfinder.eu/effe-label
https://www.incode2030.gov.pt/candidatura/
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Notícias
O Conselho Estratégico para a Promoção Turística (CEPT) discutiu aquelas que são as prioridades estratégias do 
setor turístico para 2023 e que deverão ser adotadas na promoção do destino Portugal e dos destinos regionais, 
contando, para a promoção das marcas regionais, com um investimento total de 20.600.000€ para 2023.

Foi consensualizada uma estratégica de crescimento do turismo em 4 eixos: (i) crescer na internacionalização das 
empresas e das marcas turísticas, (ii) crescer em valor, (iii) crescer no interior e (iv) crescer na dupla transição, digital 
e climática.

Umas das prioridades para 2023 é a promoção da conectividade aérea, procurando recuperar operações suspensas ou 
canceladas no período Covid, aumentar o load factor das operações retomadas, reforçar ou substituir operações para 
colmatar 'gaps' de mercado e procurar oportunidades de novas operações. A aposta em mercados que permitam 
um maior crescimento em valor e na redução da sazonalidade será uma das prioridades estratégicas a seguir neste 
ano, com particular ênfase nos mercados do Reino Unido, Espanha, Alemanha e França. Os mercados de longo curso, 
como os EUA, Canadá e Brasil serão, também, uma aposta da promoção turística nacional, pelo seu crescimento e 
pela sua perspetiva de crescimento económico.

Em paralelo, a promoção externa irá fomentar a oferta comercial de produtos diferenciados para segmentos mais 
exigentes, como é o caso do Turismo Literário, Arte Contemporânea, Arquitetura, Surf, Gastronomia e Enoturismo.

 | CONSELHO ESTRATÉGICO PARA A PROMOÇÃO TURÍSTICA INDICA PRIORIDADES 
     ESTRATÉGICAS PARA 2023

O Mecanismo Extraordinário de Antecipação do Portugal 2030 tem como 
objetivo manter o financiamento de medidas de política pública com forte 
impacto na melhoria da coesão social e territorial e da competitividade, até 
à aprovação dos Programas do Portugal 2030. Através da Deliberação n.º 
24 da CIC Portugal 2020, o prazo de vigência do Mecanismo Extraordinário 
de Antecipação do Portugal 2030 foi prorrogado até 31 de março de 2023, 
até que os novos Programas disponham de condições administrativas, 
técnicas, humanas e regulamentares que lhes permitam proceder à aprovação de operações no âmbito do Portugal 
2030.

Mais informação disponível em: Deliberação n.º 24/2022 da CIC Portugal 2020

 | PRAZO PRORROGADO PARA O MECANISMO EXTRAORDINÁRIO DE ANTECIPAÇÃO DO  
     PORTUGAL 2030

Foi desenvolvido um novo serviço de ChatBot para a Linha dos Fundos, canal 
que pretende complementar os já existentes, nomeadamente o atendimento 
telefónico, o suporte escrito, o apoio por e-mail, a videochamada, a consulta 
das FAQ e o LiveChat. O ChatBot está sempre disponível e tem como 
objetivo guiar o utilizador numa conversa de perguntas/respostas tipificadas, 
existindo a possibilidade do utilizador transitar para o LiveChat no horário de 
funcionamento deste canal (todos os dias úteis, das 9h00m às 18h00m), caso 
não fique esclarecido.

Mais informação disponível em: Chatbot da Linha dos Fundos

 | NOVO CHATBOT DA LINHA DOS FUNDOS

https://portugal2020.pt/wp-content/uploads/del_cic_24_2022.pdf
https://balcaofundosue.pt/LinhaDosFundos
https://portugal2020.pt/novo-livechat-para-apoio-tecnico-ao-balcao-dos-fundos/
https://balcaofundosue.pt/LinhaDosFundos
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Considerando as dificuldades que o aumento abrupto e excecional dos 
custos com matérias-primas, materiais, mão-de-obra e equipamentos 
de apoio está a colocar à execução dos projetos que estão ativos no 
PDR2020, foi publicada a nova Orientação Técnica Geral (OTG 10/2023). 
Esta orientação pretende introduzir uma maior flexibilidade na execução 
dos projetos, possibilitando aos beneficiários tomar opções e acomodar subidas de custos nalgumas componentes de 
investimento, à custa de outras, dentro do projeto aprovado e mantendo o seu principal objetivo.

Neste contexto são introduzidas três alterações:

1. Aceita-se que, em pedidos de alteração de candidaturas físico-financeiros (PALT FF), e sem aumentar o valor 
global do apoio atribuído ao projeto, os beneficiários possam aumentar em 20% o valor aprovado de determinadas 
despesas à custa de outras, podendo exceder os valores das tabelas de referência e/ou orçamentos que estiveram 
na base da sua aprovação até um máximo de 20%, sendo que, relativamente a este aumento, se considera 
demonstrada a razoabilidade de custos;

2. Nesses PALT FF, a excecionalidade da alteração relativa ao aumento de custos, fundamentada no aumento 
abrupto e excecional dos custos com matérias-primas, materiais, mão-de-obra e equipamentos de apoio, fica 
desde logo verificada, não carecendo de qualquer outra justificação, ou seja, sem necessidade de apresentação de 
documentação adicional;

O número máximo de PALT FF que podem ser submetidos por projeto passa, de forma generalizada, de 3 para 
4, independentemente de já ter sido ou não ultrapassado o prazo contratualmente definido para a conclusão da 
operação.

 | NOVAS REGRAS PARA PEDIDOS DE ALTERAÇÃO FÍSICO-FINANCEIROS (PALT FF)

http://www.pdr-2020.pt/content/download/3123/45145/version/2/file/OTG+N%C2%BA+10_2023.pdf



