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O presente boletim mensal, referente ao mês de março 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 10.2.1.1 - REGIME SIMPLIFICADO DE 
PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS EXPLORAÇÕES 
AGRÍCOLAS| GAL ALENTEJO CENTRAL

• Pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade 
agrícola.

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

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

empresas do setor agrícola.

Área geográfica elegível:
Concelhos de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo (excluindo as freguesias de Santiago do 
Escoural e São Cristóvão), Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos nas explorações agrícolas, cujo custo total elegível seja entre 100€ e 50.000€, inclusive. 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, bem como 
candidaturas para investimentos associados à instalação de novas áreas de plantação de olival na área de influência do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.

Despesas elegíveis:

Com exceção das despesas gerais, referidas no n.º 3 do Anexo I da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, apenas são 
elegíveis despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura. 

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

Mais informaçãoMais informação

16 de abril de 2023 (17h)

Encerramento

N.º 007/GAL-Alentejo 
Central/102111/2023

Tipo/taxas de apoio:
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável, sendo o nível de apoio a conceder de 50% 
do custo total elegível. Os apoios a projetos de instalação de vinha, são concedidos sob a forma de subsídio não 
reembolsável na modalidade de tabela normalizada de custos unitários. Apenas se admite uma candidatura por 
beneficiário.

Dotação financeira:
200.000€.

Bens imóveis 
Construção e melhoramento

Preparação de terrenos; Edifícios e outras construções diretamente ligados às atividades a desenvolver; 
Adaptação de instalações existentes relacionada com a execução do investimento; Plantações plurianuais; 
Instalação de pastagens permanentes, nomeadamente operações de regularização e preparação do solo, 
desmatação e consolidação do terreno; Sistemas de rega — instalação ou modernização, nomeadamente 
captação, condução e distribuição de água desde que promovam o uso eficiente da água e sistemas de 
monitorização; Despesas de consolidação — durante o período de execução da operação

Bens móveis 
Compra ou locação - compra de 
novas máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos novos, incluindo equipamentos de prevenção contra roubos; Equipamentos de 
transporte interno, de movimentação de cargas e as caixas e paletes com duração de vida superior a um ano; 
Equipamentos visando a valorização dos subprodutos e resíduos da atividade.

As despesas gerais — nomeadamente no domínio da eficiência energética e energias renováveis, software aplicacional, propriedade industrial, 
diagnósticos, auditorias, planos de marketing e branding e estudos de viabilidade, acompanhamento, projetos de arquitetura, engenharia 
associados aos investimentos, até 5% do custo total elegível aprovado daquelas despesas, realizadas até seis meses antes da apresentação da 
candidatura.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3357354
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OPERAÇÃO 10.2.1.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA 
TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
| GAL ALENTEJO CENTRAL

OPERAÇÃO 10.2.1.1 - REGIME SIMPLIFICADO DE 
PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS EXPLORAÇÕES 
AGRÍCOLAS | GAL LEADERSOR 

Beneficiários Beneficiários

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

• Pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade 
agrícola.

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

Área geográfica elegível:
Concelhos de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo (excluindo as freguesias de Santiago do 
Escoural e São Cristóvão), Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas cujo custo total elegível seja entre 10.000€ 
e 200.000€, inclusive.

Despesas elegíveis: 

Com exceção das despesas gerais, referidas no n.º 7 do Anexo IV da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, apenas são 
elegíveis despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura.

A data limite para a realização das 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, sendo o nível de apoio a conceder de 50% do 
custo total elegível. Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

Dotação financeira:
100.000€.

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

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

empresas do setor agrícola.

Área geográfica elegível:
Todas as freguesias dos concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, Gavião, Mora e Ponte de Sor.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos nas explorações agrícolas, cujo custo total elegível seja entre 100€ e 50.000€, inclusive. 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, bem como 
candidaturas para investimentos associados à instalação de novas áreas de plantação de olival na área de influência do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.

Despesas elegíveis: 

Com exceção das despesas gerais, referidas no n.º 3 do Anexo I da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, apenas são 
elegíveis despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura. A data limite para a realização das 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, sendo o nível de apoio a conceder de 50% 
do custo total elegível. Os apoios a projetos de instalação de vinha, são concedidos sob a forma de subsídio não 
reembolsável na modalidade de tabela normalizada de custos unitários. Apenas se admite uma candidatura por 
beneficiário.

Dotação financeira:
150.000€.

Mais informação
Mais informação

Mais informação
Mais informação

16 de abril de 2023 (17h) 31 de março de 2023 
(17h30m59s)

Encerramento Encerramento

Aviso N.º 008/GAL-Alentejo 
Central/10212/2023 Aviso N.º 008/

LEADERSOR/10211/2023

Bens imóveis 
Construção e melhoramento

Vedação e preparação de terrenos; Edifícios e outras construções diretamente ligados às atividades a 
desenvolver; Adaptação de instalações existentes relacionada com a execução do investimento.

Bens móveis 
Compra ou locação - compra de 
novas máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos novos; Equipamentos de transporte interno, de movimentação de cargas e as 
caixas e paletes com duração de vida superior a um ano; Caixas isotérmicas, grupos de frio e cisternas de 
transporte, bem como meios de transporte externo, quando estes últimos sejam utilizados exclusivamente 
na recolha e transporte de leite até às unidades de transformação; Equipamentos sociais obrigatórios 
por determinação da lei; Automatização de equipamentos já existentes na unidade; Equipamentos não 
diretamente produtivos, nomeadamente equipamentos visando a valorização dos subprodutos e resíduos 
destinados à valorização energética e equipamentos de controlo da qualidade.

As despesas gerais — nomeadamente no domínio da eficiência energética e energias renováveis, software aplicacional, propriedade industrial, 
diagnósticos, auditorias, planos de marketing e branding e estudos de viabilidade, acompanhamento, projetos de arquitetura, engenharia 
associados aos investimentos, até 5% do custo total elegível aprovado daquelas despesas.

Bens imóveis 
Construção e melhoramento

Preparação de terrenos; Edifícios e outras construções diretamente ligados às atividades a desenvolver; 
Adaptação de instalações existentes relacionada com a execução do investimento; Plantações plurianuais; 
Instalação de pastagens permanentes, nomeadamente operações de regularização e preparação do solo, 
desmatação e consolidação do terreno; Sistemas de rega — instalação ou modernização, nomeadamente 
captação, condução e distribuição de água desde que promovam o uso eficiente da água e sistemas de 
monitorização; Despesas de consolidação — durante o período de execução da operação

Bens móveis 
Compra ou locação - compra de 
novas máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos novos, incluindo equipamentos de prevenção contra roubos; Equipamentos de 
transporte interno, de movimentação de cargas e as caixas e paletes com duração de vida superior a um ano; 
Equipamentos visando a valorização dos subprodutos e resíduos da atividade.

As despesas gerais — nomeadamente no domínio da eficiência energética e energias renováveis, software aplicacional, propriedade industrial, 
diagnósticos, auditorias, planos de marketing e branding e estudos de viabilidade, acompanhamento, projetos de arquitetura, engenharia 
associados aos investimentos, até 5% do custo total elegível aprovado daquelas despesas, realizadas até seis meses antes da data de apresentação 
da candidatura.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3357350
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3342985
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OPERAÇÃO 10.2.1.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS
NA TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
| GAL LEADERSOR 

Beneficiários

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

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

Área geográfica elegível:
Todas as freguesias dos concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, Gavião, 
Mora e Ponte de Sor.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas cujo custo total elegível seja entre 10.000€ 
e 200.000€, inclusive.

Despesas elegíveis: 

Com exceção das despesas gerais, referidas no n.º 7 do Anexo IV da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, apenas são 
elegíveis despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura.

A data limite para a realização das 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, sendo o nível de apoio a conceder de 50% do 
custo total elegível.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

Dotação financeira:
100.000€.

Mais informaçãoMais informação

31 de março de 2023 
(17h30m59s)

Encerramento

Aviso N.º 007/
LEADERSOR/10212/2023

Bens imóveis 
Construção e melhoramento

Vedação e preparação de terrenos; Edifícios e outras construções diretamente ligados às atividades a 
desenvolver; Adaptação de instalações existentes relacionada com a execução do investimento.

Bens móveis 
Compra ou locação - compra de 
novas máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos novos; Equipamentos de transporte interno, de movimentação de cargas e as 
caixas e paletes com duração de vida superior a um ano; Caixas isotérmicas, grupos de frio e cisternas de 
transporte, bem como meios de transporte externo, quando estes últimos sejam utilizados exclusivamente 
na recolha e transporte de leite até às unidades de transformação; Equipamentos sociais obrigatórios 
por determinação da lei; Automatização de equipamentos já existentes na unidade; Equipamentos não 
diretamente produtivos, nomeadamente equipamentos visando a valorização dos subprodutos e resíduos 
destinados à valorização energética e equipamentos de controlo da qualidade.

As despesas gerais — nomeadamente no domínio da eficiência energética e energias renováveis, software aplicacional, propriedade industrial, 
diagnósticos, auditorias, planos de marketing e branding e estudos de viabilidade, acompanhamento, projetos de arquitetura, engenharia 
associados aos investimentos, até 5% do custo total elegível aprovado daquelas despesas.

OPERAÇÃO 10.2.1.1 - REGIME SIMPLIFICADO DE 
PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS EXPLORAÇÕES 
AGRÍCOLAS | GAL TERRAS DENTRO 2020

Beneficiários

• Pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade 
agrícola.

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

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

empresas do setor agrícola.

Área geográfica elegível:
Concelhos de Viana do Alentejo, Alvito, Portel, Cuba e as freguesias de São Cristóvão, Santiago do Escoural do Concelho 
de Montemor-o-Novo e a freguesia de Vila de Frades do concelho da Vidigueira.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos nas explorações agrícolas, cujo custo total elegível seja entre 100€ e 50.000€, inclusive. 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, bem como 
candidaturas para investimentos associados à instalação de novas áreas de plantação de olival na área de influência do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.

Despesas elegíveis: 

Com exceção das despesas gerais, referidas no n.º 3 do Anexo I da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, apenas são 
elegíveis despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura. A data limite para a realização das 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, sendo o nível de apoio a conceder de 50% 
do custo total elegível. Os apoios a projetos de instalação de vinha, são concedidos sob a forma de subsídio não 
reembolsável na modalidade de tabela normalizada de custos unitários. Apenas se admite uma candidatura por 
beneficiário.

Dotação financeira:
100.000€.

Mais informaçãoMais informação

31 de março de 2023 
(18h00m59s)

Encerramento

Aviso N.º 009/
GALTD2020/10211/2023

Bens imóveis 
Construção e melhoramento

Preparação de terrenos; Edifícios e outras construções diretamente ligados às atividades a desenvolver; 
Adaptação de instalações existentes relacionada com a execução do investimento; Plantações plurianuais; 
Instalação de pastagens permanentes, nomeadamente operações de regularização e preparação do solo, 
desmatação e consolidação do terreno; Sistemas de rega — instalação ou modernização, nomeadamente 
captação, condução e distribuição de água desde que promovam o uso eficiente da água e sistemas de 
monitorização; Despesas de consolidação — durante o período de execução da operação

Bens móveis 
Compra ou locação - compra de 
novas máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos novos, incluindo equipamentos de prevenção contra roubos; Equipamentos de 
transporte interno, de movimentação de cargas e as caixas e paletes com duração de vida superior a um ano; 
Equipamentos visando a valorização dos subprodutos e resíduos da atividade.

As despesas gerais — nomeadamente no domínio da eficiência energética e energias renováveis, software aplicacional, propriedade industrial, 
diagnósticos, auditorias, planos de marketing e branding e estudos de viabilidade, acompanhamento, projetos de arquitetura, engenharia 
associados aos investimentos, até 5% do custo total elegível aprovado daquelas despesas, realizadas até seis meses antes da data de apresentação 
da candidatura.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3342988
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3341605
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10.2.1.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA 
TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
| GAL TERRAS DENTRO 2020

Beneficiários

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

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

Área geográfica elegível:
Concelhos de Viana do Alentejo, Alvito, Portel, Cuba e as freguesias de São 
Cristóvão, Santiago do Escoural do Concelho de Montemor-o-Novo e a freguesia de Vila de Frades do concelho da 
Vidigueira.

Tipologias de ação elegíveis:
Investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas cujo custo total elegível seja entre 10.000€ 
e 200.000€.

Despesas elegíveis: 

Com exceção das despesas gerais, referidas no n.º 7 do Anexo IV da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, apenas são 
elegíveis despesas efetuadas após a data de submissão da candidatura.

A data limite para a realização das 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, sendo o nível de apoio a conceder de 50% do 
custo total elegível.

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

Dotação financeira:
100.000€.

Mais informaçãoMais informação

14 de abril de 2023 
(18h00m59s)

Encerramento

Aviso N.º 011/
GALTD2020/10212/2023

Bens imóveis 
Construção e melhoramento

Vedação e preparação de terrenos; Edifícios e outras construções diretamente ligados às atividades a 
desenvolver; Adaptação de instalações existentes relacionada com a execução do investimento.

Bens móveis 
Compra ou locação - compra de 
novas máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos novos; Equipamentos de transporte interno, de movimentação de cargas e as 
caixas e paletes com duração de vida superior a um ano; Caixas isotérmicas, grupos de frio e cisternas de 
transporte, bem como meios de transporte externo, quando estes últimos sejam utilizados exclusivamente 
na recolha e transporte de leite até às unidades de transformação; Equipamentos sociais obrigatórios 
por determinação da lei; Automatização de equipamentos já existentes na unidade; Equipamentos não 
diretamente produtivos, nomeadamente equipamentos visando a valorização dos subprodutos e resíduos 
destinados à valorização energética e equipamentos de controlo da qualidade.

As despesas gerais — nomeadamente no domínio da eficiência energética e energias renováveis, software aplicacional, propriedade industrial, 
diagnósticos, auditorias, planos de marketing e branding e estudos de viabilidade, acompanhamento, projetos de arquitetura, engenharia 
associados aos investimentos, até 5% do custo total elegível aprovado daquelas despesas.

02

Programas Europeus

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3341612
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TOURBIT - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DIGITAL

Beneficiários

• Pequenas ou médias empresas turísticas.

Objetivo:
Selecionar projetos inovadores de digitalização propostos por PME do turismo 
para receberem apoio financeiro e participarem no Programa de Aceleração 
Digital. As empresas selecionadas irão receber apoio financeiro direto para 
implementar o projeto de digitalização proposto, o qual deve financiar o 
apoio de um provedor de serviços, como um mentor, especialista, consultor 
ou provedor de tecnologia/inovação.

Tipologias de temáticas/atividades:
Os projetos a desenvolver devem incidir sobre uma ou várias das seguintes 
temáticas:

• Digitalização, automatização ou melhoria de processos internos (soluções de espaço de trabalho digital, análise de 
dados e gestão de dados, melhoria da cibersegurança, etc.);

• Digitalização, automatização ou melhoria da relação com o cliente e presença online (marketing digital, soluções 
de vendas e comunicação, CRM, website (incluindo melhorias de acessibilidade), etc.);

• Melhoria de produtos ou serviços usando tecnologias digitais (por exemplo, Inteligência Artificial, Internet das 
Coisas, Realidade Aumentada e Virtual, Cloud Computing, Blockchain).

Os projetos devem ainda desenvolver uma ou várias das seguintes atividades, implementadas com o apoio de 
prestadores de serviços externos:

• Planeamento/desenvolvimento e implementação de estratégias de digitalização (sustentáveis) e planos de ação;
• Melhoria das capacidades digitais dos funcionários;
• Investimento e implementação de ferramentas e soluções digitais.

Critérios de elegibilidade das empresas:
• Qualificar-se como pequena ou média empresa (PME), ou seja, ter menos de 250 trabalhadores e não mais de 50 

milhões de euros de volume de negócios ou 43 milhões de euros de balanços totais.
• Pertencer a uma destas categorias da indústria do turismo: Hotéis e acomodações similares (NACE I5510); Férias 

e outras acomodações de curta duração (NACE I5520); Parques de campismo, parques de veículos recreativos e 
parques de caravanas (NACE I5530); Agência de viagens, serviço de reservas de operadores turísticos e atividades 
relacionadas (NACE N79). 

• Estar registado como empresa em um dos territórios da parceria Tourbit: Bélgica, Finlândia, França, Islândia, 
Portugal, Eslovénia, Espanha (Catalunha).

Nota: Antes da apresentação da proposta de projeto é obrigatório: i) efetuar uma avaliação da empresa através do Tourbit Digital 
Readiness Index (DRI); ii) efetuar o registo gratuito da empresa na comunidade TourBIZZ e associar um perfil.

Despesas elegíveis:
• Taxas para provedores de serviços do grupo Tourbit; 
• Formação específica e capacitação necessária para a implementação do projeto;
• Custos de desenvolvimento e/ou implementação de ferramentas digitais e soluções digitais; e/ou software para 

padronização e adaptação. 

Mais informaçãoMais informação

5 de abril de 2023
(17h - CET)

Encerramento

Tourbit

Formulário de submissão

Template

Guidelines

Tipo/taxas de apoio:
O apoio financeiro por PME é de 8.000€, sendo concedido sob a forma de um montante fixo com base numa justificação 
de custos simplificada. No âmbito desta oportunidade apenas se admite uma candidatura por beneficiário.

Dotação financeira:
1.331.570€.

https://tourbit.eu/dri/
https://tourbit.eu/dri/
https://community.tourban.eu/
https://tourbit.eu/
https://tourbit.eu/application-form-smes/
https://tourbit.eu/wp-content/uploads/2023/02/Annex_A_Tourbit_Application-Form.docx
https://tourbit.eu/wp-content/uploads/2023/02/Tourbit_call-smes_Guidelines-for-applicants.pdf
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PROGRAMA INTERREG SUDOE
| PRIMEIRA CONVOCATÓRIA

Beneficiários

• Organismos públicos, organismos de direito público, 
entidades privadas sem fins lucrativos e entidades privadas 
com fins lucrativos e/ou empresas sediados nas regiões 
administrativas Nova Aquitânia, Occitânia e Auvérnia de 
França, as Comunidades Autónomas de Espanha (exceto as 
Ilhas Canárias) e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, 
as NUTS II de Portugal Continental e Andorra.

Nota: As empresas (categoria IV) não podem ser beneficiário 
principal.

Orientações estratégicas, prioridades, objetivos específicos e dotação financeira:
1. Preservar o capital natural e reforçar adaptação às alterações climáticas no espaço Sudoe;
2. Reforçar a coesão social e o equilíbrio territorial e demográfico do espaço Sudoe através da inovação e do 

desenvolvimento endógeno.

As orientações estratégicas estão divididas em prioridades, conforme tabela seguinte, que se associam a diferentes 
objetivos políticos, que se traduzem em objetivos específicos nos quais as candidaturas se devem inserir mediante um 
conjunto de tipologias de ação.

Nota: Para informação mais detalhada recomenda-se a consulta da ficha 4 do Guia Sudoe (construção dos projetos) e do ponto 10 da 
Primeira Convocatória do Programa Interreg Sudoe (critérios de elegibilidade dos projetos).

Mais informaçãoMais informação

31 de março de 2023
(12h - CET)

Encerramento

Programa Interreg Sudoe
- Primeira Convocatória 

Guia Sudoe

Características dos projetos:
Para as três prioridades abertas nesta primeira convocatória, os tipos de projetos devem responder obrigatoriamente 
às seguintes características:

• Transnacionalidade: a pertinência deste enfoque deve ser evidente e estar demonstrado. Não se deve tratar de 
ações individuais e locais sobrepostas.

• Cadeia de valor: o projeto deve implicar a todos os agentes que sejam necessários para conseguir um impacto 
real do projeto no território ou no setor abordado, desde a conceção até ao uso final da realização principal. Cada 
beneficiário da parceria deve demonstrar que é competente na temática abordada.

• Composição da parceria: o projeto será implementado por uma parceria composta por beneficiários (que recebem 
ajuda FEDER) e parceiros associados que participam no projeto sem receber ajuda FEDER. No caso dos parceiros 
associados, deverá indicar-se claramente no formulário de candidatura o papel que vão desempenhar no projeto.

• Indicadores: o projeto deve prever pelo menos uma realização principal que contribua clara e diretamente para a 
indicador de realização do Programa.

• Transferibilidade e sustentabilidade: os projetos devem gerar realizações que sejam transferíveis a outros setores ou 
territórios, e que ao mesmo tempo sejam duradouros.

• Coerência com as estratégias territoriais nacionais/regionais: o projeto deve demonstrar que a realização principal 
prevista se enquadra com as referidas estratégias. Não se trata unicamente de estabelecer uma lista de estratégias 
existentes, mas sim de demonstrar a relação da realização principal do projeto com as estratégias territoriais, 
especificando as medidas concretas que permitam estabelecer esse vínculo.

Despesas elegíveis:
As despesas, com exceção das despesas de preparação, atribuídas em base a um montante fixo, serão declaradas 
nas seguintes categorias: (i) Custos com pessoal; (ii) Custos com instalações e custos administrativos; (iii) Custos de 
deslocação e de alojamento; (iv) Custos relacionados com o recurso a competências e serviços externos; (v) Custos de 
equipamento; (vi) Custos de infraestruturas e de obras.

Para mais informações relativas às despesas elegíveis do Programa, recomenda-se a leitura das fichas 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 do 
Guia Sudoe.

Tipo, taxas e montantes de apoio:
A taxa máxima de cofinanciamento é de 75%, sendo o tipo de contrapartida nacional pública para projetos cujos 
beneficiários são organismos públicos e organismos de direito púbico, e privada para entidades beneficiárias privadas 
sem fins lucrativos e com fins lucrativos/empresas.

Os apoios assumem as seguintes modalidades:

• Custo simplificado: montante fixo para as despesas de preparação - 12.500€ por projeto;
• Custo simplificado: taxa fixa para os custos com instalações e custos administrativos (15% dos custos diretos com 

pessoal) (consultar ficha 8.2 do Guia Sudoe);
• Custo simplificado: taxa fixa para custos de deslocação e de alojamento (15% dos custos diretos com pessoal) 

(consultar ficha 8.3 do Guia Sudoe);
• Custo real, para o resto das categorias de despesas. Justificação mediante faturas ou documentos de valor 

contabilístico equivalente, e comprovativo de pagamento (consultar fichas 8.1, 8.4, 8.5 e 8.6 do Guia Sudoe).

Apenas se aceitará uma candidatura por entidade em qualidade de Beneficiário Principal e duas candidaturas em 
qualidade de Beneficiário (máximo 3 propostas por entidade). A mesma entidade, se não participar em nenhum 
projeto como Beneficiário Principal, pode estar presente num máximo de 3 projetos como Beneficiário. A data final de 
execução dos projetos não pode ser superior a 36 meses após a data do início de execução do projeto.

1 - Preservar o capital natural e reforçar a adaptação às alterações climáticas no SUDOE  24,1 milhões €

 2.4. Promover a adaptação às alterações climáticas, a prevenção dos riscos de catástrofe e a resiliência, tendo em conta 
abordagens baseadas em ecossistemas. 9,1 milhões €

2.5. Promover o acesso à água e a gestão sustentável da água 7,5 milhões €

2.7. Reforçar a proteção e preservação da natureza, a biodiversidade e as infraestruturas verdes, inclusive nas zonas 
urbanas, e reduzir todas as formas de poluição. 7,5 milhões €

2 - Promover a coesão social e o equilíbrio territorial e demográfico no SUDOE através da inovação e transformação 
dos sectores produtivos 24,1 milhões €

1.1. Desenvolver e reforçar as capacidades de investigação e inovação e a adoção de tecnologias avançadas. 9,1 milhões €

1.4. Desenvolver competências para a especialização inteligente, a transição industrial e o empreendedorismo. 9,1 milhões €

3 - Promover a coesão social e o equilíbrio territorial e demográfico no SUDOE através da inovação social, valorização 
do património e serviços 24,1 milhões €

4.5. Garantir a igualdade de acesso aos cuidados de saúde, fomentar a resiliência dos sistemas de saúde, inclusive dos 
cuidados de saúde primários, e promover a transição dos cuidados institucionais para os cuidados centrados na família 
e de proximidade.

9,1 milhões €

4.6. Reforçar o papel da cultura e do turismo sustentável no desenvolvimento económico, na inclusão social e na 
inovação social. 9,1 milhões €

TOTAL 48,1 milhões €

https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DEA72189-BDBE-B1B0-C14F-A1CBB6508C8B.zip
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/E69A4B14-93D6-D810-2310-A0B315CE85AD.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/E69A4B14-93D6-D810-2310-A0B315CE85AD.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DEA72189-BDBE-B1B0-C14F-A1CBB6508C8B.zip
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DEA72189-BDBE-B1B0-C14F-A1CBB6508C8B.zip
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DEA72189-BDBE-B1B0-C14F-A1CBB6508C8B.zip
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DEA72189-BDBE-B1B0-C14F-A1CBB6508C8B.zip
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DEA72189-BDBE-B1B0-C14F-A1CBB6508C8B.zip
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O Interreg Sudoe tem disponível a ferramenta de pesquisa oopSudoe que permite procurar um 
parceiro para completar o consórcio e, ao mesmo tempo também oferece a possibilidade de propor 
a sua experiência para integrar  uma parceria. No motor de pesquisa do CoopSudoe, podem ser 
consultadas as ideias que já foram publicadas e as propostas de experiência.

Apresentações utilizadas no Seminário de pré-lançamento e Seminário de lançamento
do Programa Sudoe 2021-2027

Café virtual: Reuniões online de 30 minutos 
com o Secretariado Conjunto, a fim de 
receber aconselhamento personalizado 
sobre a preparação do projeto. Estas 
sessões serão agendadas apenas por 
marcação, através do preenchimento de 
um  formulário no qual será apresentada 
a ideia de projeto, bem como as questões 
a discutir no "café virtual". 

• Contexto da preparação do Programa 

(Balanço do Programa SUDOE 2014-

2020; problemáticas territoriais e 

desafios emergentes);

• Apresentação geral do Programa 

Interreg VI-B SUDOE (logica de 

intervenção e prioridades);

• As convocatórias de projetos;

• Sudoe 2021-2027 vs Sudoe 2014-2020 

(questões financeiras)

Webinars: eventos que decorreram ao 
longo do mês de fevereiro e disponíveis 
para visualização nos links seguintes, 
conforme os diferentes tópicos: Parceria 

e cadeia de valor, Lógica de intervenção 

e indicadores e Construção do Plano de 

Trabalho e o Kit de candidatura

• A primeira convocatória: (A primeira 
convocatória, Sudoe 2021-2027, o 
ciclo de instrução das candidaturas e 
aspetos financeiros das candidaturas).

• Perguntas mais frequentes dos 

beneficiários: (Parte 1: Lógica de 
intervenção, tipos de projetos e cadeia 
de valor, o plano de trabalho e o papel 
da comunicação no Programa Sudoe 
2021-2027).

• Perguntas mais frequentes dos 

beneficiários: (Parte 2: Aspetos 
financeiros das candidaturas 
e ferramentas para potenciais 
beneficiários).

GEMINAÇÃO DE CIDADES - PROGRAMA CIDADÃOS, 
IGUALDADE, DIREITOS E VALORES (CERV)
| CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT

Beneficiários

• Cidades/municípios e/ou outros níveis de autoridades locais 
ou os seus comités de geminação ou outras organizações 
sem fins lucrativos que representem as autoridades locais.

Nota: Para serem elegíveis, os candidatos (beneficiário e parceiro(s) 
associado(s)) devem cumprir os seguintes critérios: (1) Serem 
entidades jurídicas (entidades públicas ou privadas); (2) Estarem 
estabelecidos num dos países elegíveis: i) Estados-Membros da 
UE (incluindo países ultramarinos e territórios (PTU); ii) países não 
pertencentes à UE, nomeadamente países associados ao Programa 
CERV ou países que estejam em negociações para um acordo de 
associação e onde o acordo entre em vigor antes da assinatura 
da subvenção; (3) O projeto deve ser transnacional e envolver 
municípios de pelo menos dois países elegíveis, dos quais pelo 
menos um é um Estado-Membro da EU; (4) As atividades devem 
ocorrer em um país elegível que participe do projeto; (5) Os eventos 
devem envolver um mínimo de 50 participantes diretos, dos quais 
um mínimo de 25 participantes são “participantes convidados/
internacionais”. 
Só são permitidas candidaturas de beneficiários únicos. As 
propostas de geminação de cidades devem envolver municípios de, 
pelo menos, dois países elegíveis, dos quais pelo menos um seja um 
Estado-Membro da União Europeia (EU).

Objetivos:
• Promover o intercâmbio entre cidadãos de diferentes países; 
• Dar aos cidadãos a experiência prática da riqueza e diversidade do património comum da UE e sensibilizá-los para 

o facto de estes constituírem o alicerce de um futuro comum; 
• Garantir relações pacíficas entre os europeus e assegurar a sua participação ativa a nível local; 
• Reforçar a compreensão mútua e a amizade entre os cidadãos europeus; 
• Incentivar a cooperação entre municípios e o intercâmbio de boas práticas; 
• Apoiar a boa governação local;
• Reforçar o papel das autoridades locais e regionais no processo de integração europeia.

Temas e prioridades:
Os projetos devem propor ações e abordagens inovadoras e centrarem-se nas necessidades e desafios enfrentados 
por grupos-alvo em municípios geminados. A igualdade de género deve ser levada em consideração ao projetar e 
implementar as atividades do projeto, para garantir que sejam acessíveis a mulheres e homens em igualdade de 
condições, e que tanto mulheres quanto homens possam participar nas atividades. Neste sentido, os projetos podem 
abordar as seguintes temáticas:

• A UE assenta na solidariedade: solidariedade entre os seus cidadãos, solidariedade além-fronteiras entre os seus 
Estados-Membros e solidariedade através de ações de apoio dentro e fora da UE. Os projetos de geminação de 
cidades ajudarão a superar preconceitos nas perceções nacionais, promovendo a compreensão mútua e criar 
fóruns onde soluções comuns possam ser discutidas de forma construtiva. O seu objetivo deve ser a sensibilização 
para a importância de reforçar o processo de integração europeia com base na solidariedade e nos valores da UE;

Mais informaçãoMais informação

20 de setembro de 2023
(17h - CET)

Encerramento

Aviso Geminação
de Cidades

Questões e dicas para
as candidaturas

Sessão de informação 
(gravado)

Portal Terms & Conditions

Registo de participação

Manual

FAQ

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cafe_virtual_SC_Sudoe?surveylanguage=PT
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/FE7163A4-43D1-1243-448A-FB99ADD8967B.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/FE7163A4-43D1-1243-448A-FB99ADD8967B.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/FE7163A4-43D1-1243-448A-FB99ADD8967B.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/FE7163A4-43D1-1243-448A-FB99ADD8967B.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DDE82D86-179F-BAA7-1881-DF7F87B1BD08.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DDE82D86-179F-BAA7-1881-DF7F87B1BD08.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DDE82D86-179F-BAA7-1881-DF7F87B1BD08.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/8886C2BA-AEDA-2128-C079-B3AE0F939149.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/BEACD1E1-41F2-B405-5576-32B4CB2EF9F1.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/BEACD1E1-41F2-B405-5576-32B4CB2EF9F1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GEyGsII6w8g
https://www.youtube.com/watch?v=GEyGsII6w8g
https://www.youtube.com/watch?v=K8pIpLoqi0Y
https://www.youtube.com/watch?v=K8pIpLoqi0Y
https://www.youtube.com/watch?v=PDw-EkZ-jjA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=PDw-EkZ-jjA&t=1s
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/2A0ACD17-E74F-1164-9D1C-E2F37A244711.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/7ACE1F8B-E9F0-C797-709A-809F5D75DA41.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/7ACE1F8B-E9F0-C797-709A-809F5D75DA41.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/D41AE74E-DFC8-9722-4D21-8779FB8DD1AF.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/D41AE74E-DFC8-9722-4D21-8779FB8DD1AF.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-tt_en.pdf
https://www.eacea.ec.europa.eu/document/download/9b7ee647-f608-4033-9ca4-fd07bfc03a7a_en?filename=Questions%20and%20tips%20for%20the%20TT_NT%20Call%202022.pdf
https://vimeo.com/678734457?embedded=true&source=video_title&owner=69033740
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=
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• Os projetos de geminação de cidades darão aos cidadãos a oportunidade de expressar o tipo de Europa que 
desejam. Os debates apoiados no âmbito do convite à geminação de cidades devem basear-se nas realizações 
específicas da UE e nas lições aprendidas com a história e com a integração europeia. Devem também refletir sobre 
as tendências atuais e permitir que os participantes desafiem o euroceticismo e sugiram possíveis ações que a UE 
poderia tomar para promover um sentimento de pertença à Europa, aumentar a compreensão dos benefícios da 
UE e reforçar o papel social e político da UE coesão.

Tipologias de ação elegíveis:
As atividades relacionadas com a geminação de cidades podem incluir, entre outras: workshops, seminários, 
conferências, atividades de formação, reuniões de especialistas, webinars, atividades de sensibilização, eventos culturais, 
festivais, exposições, encontros e consultas de dados, desenvolvimento, intercâmbio e disseminação de boas práticas 
entre autoridades públicas e organizações da sociedade civil, desenvolvimento de ferramentas de comunicação e uso 
de redes sociais.

Dotação financeira:
4.000.000€.

Montante máximo por candidatura: é esperado que o valor dos projetos apoiados se enquadre entre 8.455€ e os 
50.745€ (pág. 18 do Aviso)

03

Outras Fontes de Financiamento
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AVISO AAC 02/2023/APOIARGÁS 2M E 5M
| PROGRAMA APOIAR INDÚSTRIAS INTENSIVAS EM GÁS

Beneficiários

• Empresas, independentemente da sua forma jurídica, 
que exerçam a título principal uma atividade económica 
num setor ou subsetor das indústrias transformadoras 
identificado no Anexo da Portaria n.º 140/2022, de 29 de 
abril e na Secção C – Indústrias transformadoras (divisões 
10 a 33), desde que seja considerada uma empresa com 
utilização intensiva de energia e que cumulativamente 
demonstre que os custos com a aquisição de gás natural 
acendem a pelo menos 2% do valor de produção, entre 1 de 
janeiro e 31 de dezembro de 2021.

Não são elegíveis as empresas sujeitas a sanções adotadas 
pela União Europeia, sejam as que estiverem especificamente 
designadas nos atos jurídico que impõem essas sanções, as que 
sejam detidas ou controladas por pessoas, entidades ou organismos 
visados pelas sanções, ou que sejam ativas em setores visados pelas 
sanções, na medida em que o apoio comprometa os objetivos das 
sanções em causa.

• A elegibilidade foi confirmada com base em dados 
estatísticos do INE, nomeadamente número de empresas 
por Localização geográfica e Atividade económica 
(Subclasse - CAE Rev. 3) no ano 2020.

Objetivo:
Mitigar os impactos do aumento acentuado do preço do gás natural, através da criação de um sistema de incentivos à 
liquidez das empresas especialmente afetadas por esses aumentos, apoiando a continuidade da atividade económica 
e a preservação das capacidades produtivas e do emprego. Foram assim criadas duas novas modalidades de apoio: (i) 
Apoiar Indústrias Intensivas em Gás 2M e (ii) Apoiar Indústrias Intensivas em Gás 5M. 

Critérios de elegibilidade das candidaturas:

Mais informaçãoMais informação

30 de junho de 2023
(18h) ou até ao 
esgotamento da
dotação financeira

Encerramento

Aviso AAC 02/2023/
APOIARGÁS 2M E 5M

Forma, taxas e cumulação de apoios:
• Modalidade 2M: sob a forma de subvenção não reembolsável, sendo aplicada uma taxa de apoio de 30% sobre o 

custo elegível, não podendo exceder 2.000.000€ por empresa, sendo que o mesmo pode ser acumulado com os 
apoios atribuídos no âmbito do AAC 01/2022/Apoiar Gás;

• Modalidade 5M: Apoios atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável, sendo aplicada uma taxa de apoio 
de 50% sobre o custo elegível, não podendo ultrapassar o valor correspondente a 80% das perdas de exploração, 
não podendo exceder 5.000.000€ por empresa, sendo que o mesmo pode ser acumulado com os apoios atribuídos 
no âmbito do AAC 01/2022/Apoiar Gás.

A partir de 1 de setembro 2022 o custo elegível está limitado a 70% do consumo de unidades de gás natural adquiridas 
pela empresa no período homólogo de 2021. Os apoios no âmbito das modalidades 2M e 5M não são cumuláveis entre 
si.

Dotação financeira:
235.000.000€.

MODALIDADE 2M  MODALIDADE 5M

No caso das empresas cuja atividade económica principal não se insira num 
setor ou subsetor identificado na Portaria n.º 140/2022, na sua redação atual, 
devem demonstrar que cumprem o disposto na alínea b) do ponto 4 do Aviso, 
nomeadamente:
• Os custos de aquisição de produtos energéticos e eletricidade ascendem, no 

mínimo, a 3% do valor da produção no período de referência;
• Os custos com a aquisição de gás natural ascendem, pelo menos, a 2% do valor 

da produção no período de referência.

• Os custos de aquisição de produtos energéticos e 
eletricidade ascendem, no mínimo, a 3% do valor da 
produção no período de referência e os custos com 
aquisição de gás natural ascendem a, pelo menos, 
2% do valor da produção no período de referência;

• O aumento do custo elegível, no período de 
referência, ascende a, pelo menos, 50% da perda de 
exploração no mesmo período.

O período elegível, em ambos os casos, é de 1 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022.

Deve ser consultado o ponto 6 do Aviso onde consta informação adicional referente à declaração subscrita por contabilista certificado responsável 
pela contabilidade da empresa, necessária à apresentação de candidaturas, assim como outros critérios de elegibilidade.

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2022-183378409-183375599
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0011728&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0011728&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0011728&contexto=bd&selTab=tab2
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=bb638187-781a-4a4c-b12a-1c8623c6c038
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Documentos-Incentivos/Aviso-Apoiar-Gas-4%C2%AA-Fase.aspx
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Encerramento Aviso / link

Apoio a Concurso Nacional de 
Ideação e Programa de Pré-
Aceleração - Regulamento Nº 1/2023 
| Apoio a Programas de Aceleração 
- Regulamento Nº 2/2023 | Apoio 
a Programas de Inovação Aberta - 
Regulamento Nº 3/2023

REPUBLICAÇÃO

AVISO N. º007/ADER-AL/10212/2023

AVISO N. º 011/ GAL AL SUD – 
ESDIME/10211/2023

10 de março de 2023 
(23h59m)

17 de março de 2023
(17H29m59s) 

17 de março de 2023
(17H30m59s) 

04

Avisos que permanecem abertos
Organizados por data de encerramento

FIT 2.0 FOSTERING 
INNOVATION IN TOURISM
| EDIÇÃO 2023

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

OPERAÇÃO 10.2.1.1. 
PEQUENOS INVESTIMENTOS 
NAS EXPLORAÇÕES 
AGRÍCOLAS
| GAL AL SUD - ESDIME

PROJETOS DE PEQUENA 
ESCALA, CREA-CULT-2022-
COOP-1

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

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

9 de março de 2023
(17h CET)

PROGORRAÇÃO

9 de março de 2023 (19h)

REPUBLICAÇÃO

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

AVISO N.º 12/C16-I02/2023: 
CONVITE À APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS FINAIS 
PARA DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS NO ÂMBITO 
DA MEDIDA «BAIRROS 
COMERCIAIS DIGITAIS»

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://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/inovacao/reg-fit2.0-2023-prog-inovacao-aberta.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/01/PRR_2.a-Republicacao_Aviso_12-C16-i02-2023_Bairros-Comerciais-Digitais_22-02-2023.pdf
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3301168
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3307765
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
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
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AVISO N.º 007/GAL AL SUD – 
ESDIME/10213/2023

AVISO N. º 007 / GAL AL SUD – 
ESDIME / 10216 / 2023

CALL URBACT IV

AVISO N.º 006 / ADER-AL / 10213 
/ 2023

AVISO MEDIDA “FORMAÇÃO 
EMPREGO + DIGITAL”

WWW.IEFP.PT/FORMACAO-
EMPREGO-DIGITAL

CALL DOCUMENT

F&T PORTAL

AVISO N.º 04/C08-I01.01/2023

MEDIDA ESTÁGIOS ATIVAR.PT

FBR #2

BFP - LINHA DE APOIO AO 
AUMENTO DOS CUSTOS
DE PRODUÇÃO

DOCUMENTO DE DIVULGAÇÃO

PLATAFORMA DE CANDIDATURAS

REGULAMENTO MFEEE
2014-2021

FICHA SÍNTESE ESTÁGIOS 
ATIVAR.PT

5.ª REVISÃO DO REGULAMENTO

GUIÃO

BROCHURA

MANUAL DO PROGRAMA

17 de março de 2023
(17h30m59s)

17 de março de 2023 
(17h30m59s)

31 de março de 2023
(15h - CET)

31 de março de 2023
(16h59m59s)

31 de março de 2023
(18h)

20 de abril de 2023
(17h CET)

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

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)

26 de maio de 2023
(12h)

30 de junho de 2023

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

OPERAÇÃO 10.2.1.3. 
DIVERSIFICAÇÃO 
DAS ATIVIDADES NA 
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
| GAL AL SUD - ESDIME

OPERAÇÃO 10.2.1.6. 
RENOVAÇÃO DE ALDEIAS
| GAL AL SUD - ESDIME

REDES DE PLANEAMENTO 
DE AÇÃO | URBACT IV

OPERAÇÃO 10.2.1.3 
- DIVERSIFICAÇÃO 
DE ATIVIDADES NA 
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
| GAL ADER-AL

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

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

AVISO N.º 04/C08-I01.01/2023: 
CONDOMÍNIO DE ALDEIA: 
PROGRAMA INTEGRADO 
DE APOIO ÀS ALDEIAS 
LOCALIZADAS EM 
TERRITÓRIOS DE FLORESTA

ESTÁGIOS ATIVAR.PT

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

LINHA DE APOIO AO 
AUMENTO DOS CUSTOS
DE PRODUÇÃO

AVISO N. º 009/ GAL AL SUD – 
ESDIME /10212/2023

17 de março de 2023
(17h30m59s) 

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

12 de abril de 2023
(17h)

PROGORRAÇÃO

AVISO N.º 19 / OPERAÇÃO 3.4.2 / 
2022 - PRORROGAÇÃO

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

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3307807
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3307818
https://urbact.eu/sites/default/files/2023-01/apntor.pdf
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3300989
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
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://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/01/Aviso_4_CA_VF_1.0.pdf
https://www.iefp.pt/ativar.pt?tab=estagios-ativar-pt
https://www.eeagrants.gov.pt/media/4420/fbr-open-call2_2021.pdf
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
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/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
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
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3307781
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=26757725-a35f-498f-8433-ab9fbfd67023
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PRODUÇÃO PARA TV E ONLINE

DESENVOLVIMENTO DE 
VIDEOJOGOS E CONTEÚDO 
IMERSIVO 

FILMS ON THE MOVE 
(DISTRIBUIÇÃO VIA AGENTES 
DE VENDAS)

DESENVOLVIMENTO
DE AUDIÊNCIAS E
EDUCAÇÃO FÍLMICA

Várias datas entre
março e julho de 2023

EUROPA CRIATIVA MEDIA 
2023

AVISO N.º 04/C05-I06.01/
2022 - REPUBLICAÇÃO

FICHA DE PRODUTO

AVISO N.º 11/C16-I02/
2023 - REPUBLICAÇÃO

DESPACHO NORMATIVO
N.º 1/2023, DE 11 DE JANEIRO

LINHA CONSOLIDAR +TURISMO

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS 
NA PLATAFORMA SGPI

FAQ

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

31 de dezembro de 2023
(17h)

REPUBLICAÇÃO

Até esgotar a dotação 
prevista

REPUBLICAÇÃO

LINHA CONSOLIDAR
+ TURISMO

AVISO N.º 11/C16-I02/2023 
- MEDIDA “VALES PARA 
INCUBADORAS
E ACELERADORAS”

AVISO N.º 04/
C05-I06.01/2022: FUNDO 
DE CAPITALIZAÇÃO E 
RESILIÊNCIA (FDCR)/
PROGRAMA DE 
COINVESTIMENTO
DEAL-BY-DEAL

Até ao limite da dotação 
orçamental

Até ao limite da dotação 
orçamental

Em contínuo

Não definido

Não definido 

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

Até ao limite da dotação 
orçamental

Até esgotar a dotação 
prevista

AVISO N.º 01/SI/2022

FICHA INFORMATIVA

BECOME A FRIEND

EMPREGO INTERIOR MAIS

FICHA-SÍNTESE

FAQ

CALL 50

CANDIDATURAS

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

LINHA CAPITALIZAR MID CAPS

REPUBLICAÇÃO

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

LINHA DE APOIO À 
QUALIFICAÇÃO DA OFERTA 

BECOME A FRIEND - NOVA 
BAUHAUS EUROPEIA

EMPREGO INTERIOR MAIS

CALL 50 | TURISMO
E INDÚSTRIA

LINHA CAPITALIZAR
MID CAPS

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

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-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://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/01/20230227-Aviso-Programa-Deal-by-Deal-v2-1.pdf
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/fdcr_programa_de_coinvestimento_deal_by_deal_ficha_de_produto_22286372863c68a5638711.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/01/PRR_Republicacao_Aviso_11-C16-i02-2023_Vales-Incubadoras-Aceleradoras_13-02-2023.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
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=df51cb6d-55ff-4e9d-a823-6b8a7b309ef7
https://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-informativa-linha-apoio-qualificacao-oferta-2021.pdf
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-friends_en
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/interiorMais.do?action=overview
https://www.iefp.pt/documents/10181/4287418/FS_Emprego+Interior+MAIS_01-02-2021
https://www.iefp.pt/documents/10181/10323248/FAQ_Emprego+Interior+MAIS_01-02-2021
https://www.turismofundos.pt/compra-arrendamento/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NEB_Friends
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://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-PRR-C13_CER_4.a-republicacao_31.01.2023.pdf
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Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

FIS

PROGRAMA FESTIVAIS 
ACESSÍVEIS

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 FESTIVAIS 
ACESSÍVEIS

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

05

Legislação

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=baa508f2-45df-4bb2-b7dc-2c15f505ba4b
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/reconhecimento-externo/premios-distincoes/Paginas/programa-festivais-acessiveis.aspx
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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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 13/2023: APROVA A ESTRATÉGIA NACIONAL 
PARA AS COMPRAS PÚBLICAS ECOLÓGICAS 2030 - ECO360

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 7-A/2023: RETIFICA A LEI QUE APROVA O ORÇAMENTO DO 
ESTADO PARA 2023

DECRETO-LEI N.º 11/2023: PROCEDE À REFORMA E SIMPLIFICAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS 
AMBIENTAIS

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 15/2023: CRIA A ESTRUTURA DE MISSÃO PARA 
A GESTÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM DE PORTUGAL NO 
CONTINENTE

REGULAMENTAÇÃO PEPAC 2030

PORTARIA N.º 41/2023: SEGUNDA ALTERAÇÃO DA PORTARIA N.º 90/2014, DE 22 DE ABRIL, 
ALTERADA PELA PORTARIA N.º 307/2016, DE 7 DE DEZEMBRO, QUE ESTABELECE O REGIME 
DE APOIO À PROMOÇÃO DO VINHO E PRODUTOS VÍNICOS E À INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 
SOBRE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS DO SETOR VITIVINÍCOLA

PORTARIA N.º 43/2023: ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO SISTEMA DE INCENTIVOS 
«EMPRESAS 4.0»

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 12-B/2023: DECLARA AS CHEIAS E 
INUNDAÇÕES COMO OCORRÊNCIA NATURAL EXCECIONAL E APROVA MEDIDAS DE APOIO 
EM CONSEQUÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2023, de 10 de fevereiro, aprova a Estratégia Nacional para as Compras 
Públicas Ecológicas 2030 - ECO360.

Este diploma apresenta a Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 2030 (ECO360), que define a visão, 
os objetivos e os principais vetores de atuação para as compras públicas ecológicas em Portugal, conferindo a este 
instrumento um papel estratégico na prossecução dos grandes objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade da 
economia portuguesa. Por outro lado, com este documento pretende-se que a Administração Pública venha a atuar 
como um vetor de mudança positiva na desejada transição para uma economia ambientalmente mais sustentável, 
mais competitiva e mais resiliente.

A Declaração de Retificação n.º 7/2023, de 15 de fevereiro retifica a Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro, que aprova 
o Orçamento do Estado para 2023.

O Decreto-Lei n.º 11/2023, de 10 de fevereiro, procede à reforma e simplificação dos licenciamentos ambientais, no 
contexto do SIMPLEX, que tem como prioridade a simplificação da atividade administrativa através da contínua 
eliminação de licenças, autorizações e atos administrativos desnecessários, numa lógica de «licenciamento zero». 

Neste sentido, o presente decreto-lei aprova medidas para reduzir os encargos e simplificar os procedimentos 
administrativos sobre as empresas, entrando em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2023, de 10 de fevereiro, cria a estrutura de missão para a gestão do Plano 
Estratégico da Política Agrícola Comum de Portugal no Continente.

O Decreto-Lei n.º 5/2023, estabelece modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal, nomeadamente, 
no qual se inclui o modelo de governação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal (PEPAC 
Portugal), para o período de programação de 2023 a 2027. Neste sentido, o referido decreto-lei prevê a criação de uma 
autoridade de gestão do PEPAC Portugal no continente, responsável pela gestão, acompanhamento e a execução 
das intervenções previstas nos Eixos «C - Desenvolvimento Rural» e «D - Abordagem Territorial Integrada» do PEPAC 
Portugal.

A presente resolução procede, assim, à criação da autoridade de gestão do PEPAC Portugal no continente, bem como 
à criação do respetivo secretariado técnico e da comissão de gestão e determinando que produz efeitos à data de 
entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 5/2023, de 25 de janeiro.

No âmbito da implementação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para 2023-
2027, o Decreto-Lei n.º 12/2023, de 24 de fevereiro, estabelece as normas gerais para o PEPAC 
Portugal.
 
O PEPAC Portugal tem a seguinte estrutura:

a) Eixos relativos ao Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA): 
i. Eixo A — Rendimento e sustentabilidade; 
ii. Eixo B — Abordagem setorial integrada; 

b) Eixos relativos ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER): 
iii. Eixo C — Desenvolvimento rural — Continente; 
iv. iv)Eixo D — Abordagem territorial integrada — Continente; 
v. v)Eixo E — Desenvolvimento rural — Região Autónoma dos Açores; 
vi. vi)Eixo F — Desenvolvimento rural — Região Autónoma da Madeira; 

c) Eixo transversal de assistência técnica e rede da Política Agrícola Comum (Rede PAC), financiado por FEADER.

A regulamentação que estabelece os regimes de aplicação dos apoios com abertura prevista em 2023 e respetivas 

A Portaria n.º 41/2023, de 7 de fevereiro, procede à segunda alteração da Portaria n.º 90/2014, de 22 de abril, alterada 
pela Portaria n.º 307/2016, de 7 de dezembro, que estabelece o regime de apoio à promoção do vinho e produtos 
vínicos e à informação e educação sobre o consumo de bebidas alcoólicas do setor vitivinícola.

Neste sentido a presente portaria altera os artigos 1.º e 3.º da referida portaria, entrando em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

A Portaria n.º 43/2023, de 10 de fevereiro, procede à primeira alteração ao Regulamento do Sistema de Incentivos 
«Empresas 4.0», aprovado pela Portaria n.º 135-A/2022, de 1 de abril, nomeadamente com alteração do artigo 14.º do 
Regulamento, entrando em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 12-B/2023, de 6 de fevereiro, declara as cheias e inundações como ocorrência 
natural excecional e aprova medidas de apoio em consequência dos danos causados, na sequência da criação do 
regime específico para o apoio ao restabelecimento das capacidades produtivas e da competitividade afetadas por 
situações adversas, designadamente inundações, através do Decreto-Lei n.º 4/2023.

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

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/13-2023-207272801
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/7-2023-207485802
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-d-2022-205557192
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/11-2023-207272800
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/15-2023-207272803
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/5-2023-206478423
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/5-2023-206478423
https://files.dre.pt/1s/2023/02/04000/0000200013.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/41-2023-207132976
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/90-2014-25343996
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/307-2016-105323791
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/43-2023-207272804
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/135-a-2022-181574723
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/12-b-2023-207114479
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/4-2023-205994956
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normas para o PEPAC no Continente, assim como as regras nacionais para os Programas setoriais foram publicados, no 
passado mês de fevereiro.
Abaixo lista-se um conjunto de normativos legais que estabelecem: 

• O regime de aplicação dos apoios aos programas de ação em áreas sensíveis, no que se refere à aplicação do 
domínio «D.2 - Programas de ação em áreas sensíveis» do eixo «D - Abordagem territorial integrada - Continente» 
do PEPAC (Portaria n.º 54-A/2023)

• O regime de aplicação dos apoios a conceder no que se refere à intervenção «Seguros», do domínio «C.4 - Risco e 
organização da produção» do eixo «C - Desenvolvimento rural - Continente» do PEPAC (Portaria n.º 54-B/2023)

• O regime de aplicação dos apoios previstos nas intervenções a conceder no que se refere à aplicação do domínio 
«C.1 - Gestão ambiental e climática» do eixo «C - Desenvolvimento rural - Continente» do PEPAC (Portaria n.º 54-
C/2023)

• As normas nacionais de aplicação das intervenções de pagamentos diretos dissociados previstas no que se refere à 
aplicação do PEPAC (Portaria n.º 54-D/2023)

• O regime de aplicação dos apoios a conceder ao abrigo do artigo 31.º do Regulamento (UE) 2021/2115, do Parlamento 
e Europeu e do Conselho, no que se refere à aplicação do Domínio «Sustentabilidade - Ecorregime» do Eixo «A - 
Rendimento e sustentabilidade» do PEPAC (Portaria n.º 54-E/2023)

• As regras nacionais complementares do domínio «B.1 - Programa nacional para apoio ao setor da fruta e dos 
produtos hortícolas», do eixo «B - Abordagem setorial integrada» do PEPAC (Portaria n.º 54-F/2023)

• As regras nacionais complementares do domínio «B.1 - Programa Nacional para apoio ao setor da apicultura» do 
eixo «B - Abordagem sectorial integrada» do PEPAC (Portaria n.º 54-G/2023)

• As regras nacionais complementares da intervenção «Promoção e comunicação nos países terceiros» do domínio 
«B.3 - Programa Nacional para apoio ao setor da vitivinicultura» do eixo «B - Abordagem sectorial integrada» do 
PEPAC (Portaria n.º 54-H/2023)

• As normas nacionais de aplicação das intervenções de apoio associado ao rendimento e do pagamento específico 
para o algodão previstas nos artigos 32.º a 36.º do Regulamento (UE) 2021/2115, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, no que se refere à aplicação do domínio «A.1 - Rendimento e resiliência» do eixo «A - Rendimento e 
Sustentabilidade» do PEPAC (Portaria n.º 54-I/2023)

• As regras nacionais complementares, para o continente, das intervenções «Reestruturação e conversão de vinhas 
(biológica)» e «Reestruturação e conversão de vinhas», do domínio «B.3 - Programa Nacional para apoio ao setor da 
vitivinicultura» do eixo «B - Abordagem setorial integrada» do PEPAC (Portaria n.º 54-J/2023)

• As condições e procedimentos da autenticação de entidades reconhecedoras de regantes, bem como da atribuição 
do «Título de Regante» no âmbito do sistema de reconhecimento de regantes (Portaria n.º 54-N/2023)

• As princípios e os procedimentos relativos às disposições financeiras constantes dos artigos 101.º e 102.º do 
Regulamento (EU) 2021/2115 aplicados ao eixo «A - Rendimento e Sustentabilidade» do PEPAC Portugal e as 
regras de cumulação dos apoios previstos nas portarias relativas às intervenções dos domínios «Sustentabilidade 
(ecorregime)», «Gestão ambiental e climática» e «Programas de ação em áreas sensíveis» (Portaria n.º 54-P/2023)

• A nomenclatura das ocupações culturais, os elementos lineares e de paisagem a integrar na área útil da subparcela 
agrícola, as regras de elegibilidade da superfície agrícola, os requisitos legais de gestão e as normas mínimas para 
as boas condições agrícolas e ambientais das terras (Portaria n.º 54-Q/2023)

06

Eventos

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942895/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942896/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942897/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942897/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942898/details/maximized
/application/external/eurolex?21R2115
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942899/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942900/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942901/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942902/details/maximized
/application/external/eurolex?21R2115
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942903/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942904/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942908/details/maximized
file:///.///192.168.4.7/application/external/eurolex?21R2115
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942910/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/207942911/details/maximized
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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 março de 2023:

• Implementar uma cultura colaborativa: qual a importância para a sua empresa? | 9 de março 2023 (17h-19h) 
• Planeamento estratégico com a Lego Serious Play | 13 de março de 2023 (10h-12h)
• Personalização e Inteligência Artificial: oferecer uma jornada perfeita para o cliente | 15 de março de 2023 

(14h-16h)
• Web3, NFTs e Metaverso: fazer negócio no mundo virtual | 17 de março de 2023 (10h-12h)
• Marketing one-to-one: todos os passos para personalizar a experiência do cliente  | 22 de março de 2023 (10h-12h)
• Marketing 5.0: a tecnologia no centro da estratégia de negócio | 23 de março de 2023 (18h-20h) 
• O Customer Experience como o novo marketing  | 27 de março de 2023 (18h-20h)
• Disruptive selling: estratégias para novas abordagens ao marketing | 28 de março de 2023 (14h-16h)
• Social Selling: saber vender nas redes sociais | 29 de março de 2023 (10h-12h)
• O ROX é o novo ROI: técnicas para avaliar o retorno sobre a experiência | 30 de março de 2023 (10h-12h) 
• Como atrair capital para financiar o meu projeto empreendedor? | 31 de março de 2023 (09h30m-11h30m) 

Calendarização de ações a realizar em abril de 2023:

• Estratégias de marketing digital mobile-first | 5 de abril de 2023 (10h30m-12h30m) 
• Design Thinking: reimaginar o modelo de negócio através do pensamento criativo | 11 de abril de 2023 (10h-12h)
• Como definir objetivos e metas de negócio | 12 de abril de 2023 (16h-18h)
• Gamificação na gestão de pessoas | 13 de abril de 2023 (10h30m-12h30m)
• Gestão da inovação: tendências para 2023 | 14 de abril de 2023 (10h-12h)
• Inbound Marketing: técnicas para atrair, converter, vender e monitorizar os resultados | 17 de abril de 2023 (19h-21h)
• Manter uma cultura de trabalho positiva: o exemplo das empresas de topo | 18 de abril de 2023 (15h-17h)
• Modalidades flexíveis de trabalho | 19 de abril de 2023 (15h-17h)
• Todos os passos para simplificar e automatizar a gestão do seu negócio | 20 de abril de 2023 (18h-20h)
• O Branding estratégico: criar relações de longo prazo com os seus clientes | 21 de abril de 2023 (14h30m-16h30m)
• Técnicas de comunicação, motivação e negociação para a gestão do seu negócio | 27 de abril de 2023 (10h-12h)
• Implementar um processo de reporting financeiro | 28 de abril de 2023 (09h-11h)

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", passando a prever outras eventuais crises de saúde pública, bem 
como uma nova dimensão de segurança transversal às atividades turísticas, 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 as próximas edições estão previstas para dia 28 de março (15h – 17h), 17 de abril (10h – 12h) e 23 de maio de 
2023 (18h– 20h).

O Programa UPGRADE 3.0 desenvolvido pelo Turismo de Portugal 
para os profissionais do setor do turismo tem como objetivo contribuir 
para que os colaboradores das micro e pequenas empresas adquiram 
novos conhecimentos e desenvolvam novas competências que lhes 
permitam estruturar os negócios com novas propostas de valor, mais 
sustentáveis e capazes de responder às exigências futuras do setor e, 
sempre que possível, contribuir para aumentar o nível de qualificação 
dos profissionais. No dia 3 de março, entre as 14h00m e as 15h30m, irá realizar-se a masterclass #IamRemarkable.

Calendarização de ações de formação a realizar em março de 2023:

• Percurso de Capacitação Digital Upgrade Digital 3.0
• O Digital e as Redes Sociais | 20 a 29 de março (18h – 21h) 
• Estratégia Digital e Marketing Performance | 23 de março a 6 de abril (18h30m - 21h30m)

• Percurso de Sustentabilidade Upgrade Sustentabilidade 3.0
• Turismo Sustentável | 30 de março a 5 de abril (9h00m - 13h00m / dia 5 de abril 9h00m – 12h00m)
• Circularizar a Economia e o Turismo | 21 a 30 de março (18h30m - 21h30m)
• Sustentabilidade Corporativa | 13 a 21 de março (14h30m - 17h30m)

 | PROGRAMA BEST | ONLINE  | PROGRAMA EMPRESAS TURISMO 360 | ONLINE

 | CLEAN & SAFE 2022/2024 | ONLINE

 | PROGRAMA UPGRADE 3.0 | ONLINE

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 presente Programa tem como destinatários os gestores e técnicos 
nas áreas de estratégia, inovação ou sustentabilidade de empresas.

Em março de 2023 realizar-se-á a seguinte ação: 

• Gestão ESG. Alcançar a Sustentabilidade Ambiental, Social e de Governação - Micro e Pequenas Empresas                             
| 15 a 23 de março (14h30m - 17h00m).

https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1414&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1430&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1428&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1418&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1420&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1419&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1421&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1408&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1425&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1427&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1405&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1409&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1407&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1406&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1411&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1412&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1415&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1417&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1426&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1429&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1404&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1424&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1413&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1124&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1387&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1314&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1313&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1318&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1317&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=1316&type=1&Itemid=102
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=show&id=855&type=1&Itemid=85
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A AGRO – Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, irá 
decorrer entre 30 de março e 2 de abril no Altice Forum Braga.

A AGRO irá apresentar um vasto e diversificado programa de conferências 
e seminários e, também, um espaço dedicado a demonstrações, 
apresentações e degustações, assim como diversas atividades paralelas 
promovidas por parceiros da organização. 

Irá juntar os principais agentes do setor: agricultores, criadores de gado (raças autóctones e outras do setor agropecuário), 
produtores, importadores, armazenistas e revendedores dos setores agroalimentar e pecuário, especialistas nacionais 
e estrangeiros dos vários setores e público em geral.

Para solicitar o dossier de expositor para a feira contacte agro@investbraga.com 

Mais informação disponível em: AGRO (Altice Forum Braga)

Complementarmente à Formação Upgrade é disponibilizado um programa de Mentoria destinado a micro e pequenas 
empresas e empreendedores na área do turismo, com o objetivo de apoiar na implementação de ideias/projetos no 
âmbito das temáticas do digital e da sustentabilidade. 

• Candidatura Mentoria Digital
• Candidatura Mentoria Sustentabilidade

Mais informação disponível em: Upgrade Digital | Upgrade Sustentabilidade

 | 55.ª AGRO – FEIRA INTERNACIONAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ALIMENTAÇÃO  
| PRESENCIAL

 | RELEMBRA-SE O SEGUINTE EVENTO AINDA EM CURSO:

                                                                                            DATAS LINK

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

21 de março de 2023
Inscrição

Dare2Change

07

Prémios e Processos Mobilizadores

mailto:agro%40investbraga.com?subject=
https://www.forumbraga.com/feiras/agro?fbclid=IwAR0UhZQNgYGkJ-N2pAT0R2pM1EaOTYTFYku2kpzx01CVnZ8ujHTm29RRXho
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fAcB--sw0UekMPDq8o-5DmC5cBNZGbFCkdhcN93R5HVURDFKUjM1MDk3MTRNMDJOR0E2Uk03TVQ2SC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fAcB--sw0UekMPDq8o-5DmC5cBNZGbFCkdhcN93R5HVUNVhNV0VBN0syQ0haVTQxR0RSQzFXTlQ1VS4u
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=catalogo&Itemid=102&area=50
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&task=catalogo&Itemid=102&area=51
https://dare2change.pt/inscricoes
https://dare2change.pt/
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• Estudos e Trabalhos de Investigação — no âmbito das relações laborais, segurança e saúde no trabalho, participação 
dos trabalhadores nas empresas, concertação social, sindicalismo e associativismo, emprego e formação profissional 
e conciliação da vida profissional com a vida familiar ou que parcialmente obedeçam aos critérios temáticos para 
o enriquecimento do leque de abordagens dos temas do Prémio. 

Na categoria de Boas Práticas, podem efetuar candidatura quaisquer pessoas singulares ou coletivas cuja conduta 
mereça destaque, enquanto na categoria de Estudos e Trabalhos de Investigação, podem efetuar candidatura quaisquer 
pessoas singulares ou coletivas autores de trabalhos de investigação. O prémio, para cada uma das categorias, consiste 
na atribuição de um Diploma de Mérito e de uma prestação pecuniária no montante de 12.500€, sendo que o júri 
pode decidir a atribuição de Menções Honrosas para cada uma das categorias, aos quais será atribuído um Diploma 
de Mérito.

As candidaturas ao Prémio Agostinho Roseta decorrem até 31 de março de 2023 e podem ser apresentadas diretamente 
pelos candidatos, ou ser propostas por outras pessoas singulares ou coletivas em sua representação, através do portal 
iefponline, após autenticação. 

A atribuição do Prémio Agostinho Roseta será feita em cerimónia pública a realizar no último trimestre do ano em que 
decorre a respetiva edição.

Mais informação disponível em: Regulamento

Os European Enterprise Promotion Awards - EEPA 2023 são uma iniciativa do IAPMEI 
dinamizada em parceria com a Comissão Europeia que tem como objetivo reconhecer e dar 
visibilidade a projetos e boas práticas de sucesso que apoiem e estimulem a iniciativa empresarial, 
dando particular ênfase ao papel do setor público a nível local, regional e nacional, na criação de 
condições que estimulem projetos indutores de mais desenvolvimento empresarial e de mais 
empreendedorismo.

O concurso é dirigido preferencialmente a entidades públicas com responsabilidades a nível 
nacional, regional ou local, contudo parcerias público-privadas, programas educacionais e organizações empresariais 
também podem efetuar candidatura.

Os EEPA 2023 pretendem distinguir projetos desenvolvidos em seis categorias:

1. Promoção do Espírito de Empreendedorismo: Distingue ações e iniciativas a nível nacional, regional ou local, que 
promovam o espírito empreendedor, especialmente entre os jovens e as mulheres.

2. Investimento nas Competências Empreendedoras: Distingue iniciativas a nível nacional, regional ou local para 
melhorar competências empresariais e de gestão, bem como as opções dos trabalhadores.

3. Apoio à Transição Digital: Distingue políticas e iniciativas inovadoras a nível nacional, regional ou local que apoiem 
a transição digital das empresas, permitindo-lhes desenvolver, comercializar e utilizar tecnologias, produtos e 
serviços digitais de qualquer tipo.

4. Desenvolvimento do Ambiente Empresarial e Apoio à Internacionalização das Empresas: Reconhece políticas e 
iniciativas inovadoras a nível nacional, regional ou local, que tornem a Europa o local mais atrativo para lançar, gerir 
e expandir uma empresa no mercado único, simplificar os procedimentos legislativos e administrativos para as 
empresas e implementar o princípio "pensar primeiro em pequena escala" a favor das pequenas e médias empresas.

5. Apoio à Transição Sustentável: Distingue políticas e iniciativas a nível nacional, regional e local que apoiem a 
transição sustentável e os aspetos ambientais como a economia circular, neutralidade climática, as energias 
limpas, a eficiência na utilização dos recursos ou a biodiversidade, através, por exemplo, do desenvolvimento de 
competências sustentáveis e do estabelecimento de parcerias, bem como do financiamento.

6. Empreendedorismo Responsável e Inclusivo: Distingue ações nacionais, regionais ou locais por parte das autoridades 
ou de parcerias público-privadas, que promovam a responsabilidade social nas pequenas e médias empresas e 
incentivem o empreendedorismo junto de grupos desfavorecidos, tais como desempregados - especialmente os 
desempregados de longa duração -, imigrantes, pessoas com deficiência ou minorias étnicas.

O envio de candidaturas à fase nacional decorre até dia 2 de maio de 2023.

Mais informação disponível em: Manual Operacional | EEPA 2023 | Formulário de Candidatura | EEPA 2023 | Nota de 
Apresentação | EEPA 2023

O Prémio Agostinho Roseta, de natureza simbólica, visa homenagear as pessoas singulares e 
coletivas que mais se tenham distinguido na implementação e difusão de boas práticas em 
domínios relevantes para a melhoria e dignificação do trabalho, e das condições em que é 
prestado, e para o incremento do diálogo social, ou na realização de estudos e trabalhos de 
investigação sobre estas matérias. 

Neste contexto, o prémio de mérito é atribuído nas seguintes categorias: 

• Boas práticas —em domínios da qualificação dos recursos humanos, inovação organizacional, 
segurança e saúde no trabalho, diálogo e concertação social e cidadania empresarial, com 
participação dos trabalhadores na empresa; 

O Concurso Poliempreende é uma iniciativa conjunta, no âmbito do empreendedorismo, 
dos Institutos Politécnicos (IP) e de outras Escolas de Ensino Superior Politécnico (ver lista das 
instituições), a decorrer em cada ano letivo, cujos destinatários são: 1) Estudantes de escolas 
dos IP, com inscrição em vigor; 2) Ex-alunos diplomados de qualquer grau, por escolas dos 
IP; 3) Docentes dos IP ou outros indivíduos (os quais, por este facto, ficam impedidos de 
pertencer ao júri responsável pela apreciação das propostas), desde que integrando equipas 
constituídas por estudantes e/ou diplomados.

São objetivos do Poliempreende:
• A mudança de atitudes dos atores académicos participantes no projeto, induzindo-os a incorporar, nas suas 

atividades regulares, o desenvolvimento e a aplicação de métodos para a valorização do conhecimento gerado no 
sentido da assimilação do empreender;

• O enriquecimento curricular com o empreendedorismo, dando resposta ao desafio do Processo de Bolonha;
• A constituição de novas empresas de cariz inovador e implantação regional, com potencial de crescimento;
• A promoção da inovação e registo de patentes;
• Contribuir para o fomento do empreendedorismo nas regiões de influência dos IP e das PME criadas no âmbito do 

Poliempreende.

Os prémios compreendem duas tipologias:
• Prémios Nacionais e Prémios Regionais (três), a atribuir pelos júris dos respetivos concursos.
• Prémios Complementares Nacionais ou Regionais a atribuir pelos IP ou por patrocinadores nacionais ou regionais.

Os valores do 1º, 2º e 3º Prémios Nacionais são, respetivamente, 10.000€, 5.000€ e 3.000€. Os valores do 1º, 2º e 3º 
Prémios Regionais são, respetivamente, 2.000€, 1.500€ e 1.000€, sendo em regra, pecuniários. Cada IP deverá divulgar 
no seu website o valor e a tipologia de cada prémio regional.  Os Prémios Complementares Nacionais serão atribuídos 
nas condições definidas pelo respetivo patrocinador.

O calendário detalhado das ações é definido por cada IP e estará disponível no website do concurso. Os candidatos 
devem inscrever-se no concurso consoante os prazos estabelecidos pelo Instituto Politécnico onde estuda/estudou.

Mais informação disponível em: Poliempreende | Regulamento

 | EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS - EEPA 2023

 | PRÉMIO AGOSTINHO ROSETA

 | 17.ª EDIÇÃO DO CONCURSO POLIEMPREENDE

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/escolhaPerfil.do
https://www.iefp.pt/documents/10181/11296633/Despacho+1615_2022+de+9+de+fevereiro+premios.pdf/66001b17-893b-4744-b8ba-7d9ec11c9639
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Inovacao-e-Competitividade/Programas-e-iniciativas/Premios-Europeus-de-Promocao-Empresarial-(1)/Como-concorrer/EEPA-2023_Manual-Operacional.pdf.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Inovacao-e-Competitividade/Programas-e-iniciativas/Premios-Europeus-de-Promocao-Empresarial-(1)/Como-concorrer/EEPA-2023_Manual-Operacional.pdf.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Inovacao-e-Competitividade/Programas-e-iniciativas/Premios-Europeus-de-Promocao-Empresarial-(1)/Como-concorrer/EEPA-2023_Formulario-de-Candidatura.docx.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Inovacao-e-Competitividade/Programas-e-iniciativas/Premios-Europeus-de-Promocao-Empresarial-(1)/Como-concorrer/EEPA-2023_Formulario-de-Candidatura.docx.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Inovacao-e-Competitividade/Programas-e-iniciativas/Premios-Europeus-de-Promocao-Empresarial-(1)/Como-concorrer/EEPA-2023_Nota-de-Apresentacao.pdf.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Inovacao-e-Competitividade/Programas-e-iniciativas/Premios-Europeus-de-Promocao-Empresarial-(1)/Como-concorrer/EEPA-2023_Nota-de-Apresentacao.pdf.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Inovacao-e-Competitividade/Programas-e-iniciativas/Premios-Europeus-de-Promocao-Empresarial-(1)/Como-concorrer/EEPA-2023_Nota-de-Apresentacao.pdf.aspx
https://www.poliempreende.com/rede-de-instituicoes
https://www.poliempreende.com/rede-de-instituicoes
https://www.poliempreende.com/premios
https://www.poliempreende.com/regulamento
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Irá realizar-se a 26 de maio de 2023 a 2.ª Edição do Prémio Nacional de Enoturismo 
na região do Alentejo (local ainda a definir). Este Prémio foi criado com o objetivo de 
promover, incentivar e distinguir os melhores projetos do setor do Enoturismo. Este ano 
conta com 14 categorias, pretendendo premiar-se negócios/projetos portugueses que se 
distingam como casos de sucesso:

As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 31 de março de 2023.

Os Prémios da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) distinguem 
anualmente os melhores do ano nos setores da Restauração, Alojamento e Promoção Turística, em 
Portugal. Os "Prémios AHRESP 2023" têm as seguintes categorias (descritas em detalhe no Anexo I 
do Regulamento):

Pode haver indicação, por parte de entidades públicas ou privadas, de candidatos a qualquer uma das categorias a 
concurso, devendo-se obter o consentimento prévio dos mesmos. A inscrição nos "Prémios AHRESP 2023" é gratuita e 
pode ser feita até dia 19 de março de 2023.

Mais informação disponível em: Prémios AHRESP 2023 | Inscrição

 | 2.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO NACIONAL DE ENOTURISMO

 | PRÉMIOS AHRESP - 7ª EDIÇÃO

 | RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS AINDA EM CURSO:

                                                                                            DATAS LINK

2.ª EDIÇÃO DO CONCURSO NEW EUROPEAN 
BAUHAUS COMMUNITY BOOSTER

13 de março de 202
(22h59m)

Formulário de inscrição

Regulamento

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

23 de março de 2023
(23h59m)

Ficha de inscrição

Normas de participação

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

CONCURSO NACIONAL DE JOVENS 
EMPREENDEDORES 2023

2 de abril de 2023
(23h59m) Fundação da Juventude

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

SELO INCODE.2030 - Selo Incode2030

1. Melhor Enoturismo de Portugal
2. Melhor Profissional
3. Melhor Estadia
4. Melhor Restaurante
5. Melhor Chefe de Cozinha
6. Melhor Sommelier
7. Melhor Sala de Provas

8. Melhor Empresa de Turismo
9. Melhor Projeto Inclusivo

10. Melhor Projeto Sustentável
11. Melhor Loja
12. Melhor Arte e Cultura
13. Melhor inovação e Tecnologia
14. Melhor Hospitalidade

CATEGORIAS I  CATEGORIAS II PRESTÍGIO

CONCEITO INOVADOR
REVELAÇÃO GASTRONÓMICA
PRODUTO DO ANO
SERVIÇO DO ANO
PROJETO DE SOLIDARIEDADE
PROFISSIONAL DO ANO

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PROJETO MEDIA
NOVO TALENTO
DESTINO REVELAÇÃO DO ANO
ENTIDADE FORMADORA
ESTABELECIMENTO COM HISTÓRIA
EVENTO DO ANO

PAÍS LÁ FORA
PRÉMIO CARREIRA
PRÉMIO EXCELÊNCIA

https://premiosahresp.com.pt/#section-8
https://premiosahresp.com.pt/
https://premiosahresp.com.pt/#RegisterForm
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://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://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-entrepreneurial-region-award-2024-applications-open.aspx
https://www.fjuventude.pt/pt/portugal-empreende-40-concurso-nacional-de-jovens-empreendedores
https://www.festivalfinder.eu/effe-label
https://www.incode2030.gov.pt/candidatura/
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Notícias O site da AD&C disponibiliza nova informação relativa a Orientações para os Beneficiários em 
matéria de auxílios de Estado. Neste contexto, e para determinar se um apoio concedido se 
enquadra no conceito de auxílios de Estado é necessário que se verifiquem, cumulativamente, as 
seguintes condições:

1. O apoio é concedido a uma empresa que exerce uma atividade económica, ou seja, que oferece bens e serviços num 
determinado mercado.

2. O apoio é concedido pelo Estado ou é proveniente de recursos estatais, ou seja, é necessário que se verifique uma 
transferência de recursos estatais.

3. A intervenção confere uma vantagem ao beneficiário numa base seletiva, ou seja, a concessão do auxílio é um ato 
discricionário, distinguindo-se de medidas de caráter geral.

4. A intervenção é suscetível de afetar as trocas comerciais intracomunitárias, ou seja, deve incidir sobre bens ou 
serviços transacionáveis, que exista um mercado na atividade para a qual o beneficiário beneficiou do auxílio, que 
existam trocas intracomunitárias nesse mercado, e por último, que o auxílio afete essas trocas de modo a falsear ou 
ameaçar falsear a concorrência.

Mais informação disponível em: Princípios e Políticas Horizontais/Auxílios de Estado

 | ORIENTAÇÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS SOBRE AUXÍLIOS DE ESTADO

A apresentação de candidaturas de projeto nas convocatórias do Programa Interreg 
Espanha-Portugal (POCTEP) deve passar a ser efetuada exclusivamente através da 
aplicação CoFFEE Interreg. Relembra-se a necessidade de efetuar o correto registo 
da entidade, na medida em que caso os dados estejam incorretos, não podem ser 
modificados mais tarde. 

Mais informação disponível em: Guia registo de utilizadores | Guia registo de entidades | Guia de candidatura

 | APLICAÇÃO COFFEE INTERREG POCTEP

A Comissão Europeia lançou um novo Observatório Rural, plataforma cujo 
objetivo é fornecer aos utilizadores uma grande quantidade de informação 
sobre determinada zona “rural”, bem como em zonas classificadas como 
“urbanas” ou “intermédias” nos países da União Europeia (UE). Este observatório 
objetiva ainda informar acerca da formulação de políticas relacionadas às áreas 
rurais, para avaliar o impacto das iniciativas da UE em vários domínios políticos e para acompanhar o progresso em 
indicadores relevantes para o Plano de Ação Rural da UE e o Pacto Rural. 

Os dados do Observatório Rural são organizados em diferentes secções: 
• "Foco Rural”: mostra como as áreas rurais em cada país se comparam com aquelas classificadas como urbanas ou 

intermediárias usando indicadores de tópicos tais como, Demografia e Migração, Desenvolvimento Económico, 
Mercado de trabalho, Turismo, Educação, Infraestrutura e Acessibilidade, Inclusão social, Meio Ambiente e Clima, 
Saúde

• “Tendências”: nesta secção podem ser visualizados mapas dos indicadores enunciados anteriormente e comparar 
regiões, sub-regiões e municípios. Sempre que possível, também são apresentadas projeções futuras.

• “O meu lugar”: fornece uma visão geral detalhada de qualquer município. No caso de uma cidade ou vila, pode 
mostrar a população, sua densidade e sua evolução ao longo do tempo, a repartição do uso da terra, o PIB, a 
velocidade de banda larga, o número de quartos disponíveis para turismo, as distâncias médias a escolas, unidades 
de saúde, estações ferroviárias e cinemas.

Mais informação disponível em: Observatório Rural 

 | COMISSÃO EUROPEIA LANÇA OBSERVATÓRIO RURAL

https://www.adcoesao.pt/
https://www.adcoesao.pt/fundos/portugal-2020/principios-e-politicas-horizontais/auxilios-de-estado/
https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/accesoremoto/frmExecAPP.aspx?code=COFFEECT&TA=ANO
https://poctep.eu/wp-content/uploads/2022/12/Guia_registro_usuarios_221207.pdf
https://poctep.eu/wp-content/uploads/2022/12/Guia_registro_entidades_No_espanolas_publicas_Cooffee_221207.pdf
https://www.poctep.eu/wp-content/uploads/2023/01/Formulario_candidatura_CoFFEE_Interreg_221208_enlaces-1.pdf
https://observatory.rural-vision.europa.eu/?lng=en&ctx=RUROBS
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O Plano de Ação para o Desenvolvimento da Produção Biológica na União Europeia foi 
adotado em 2021 para apoiar a produção e o consumo e para aprimorar a sustentabilidade, 
em linha com o European Green Deal, a Farm to Fork Strategy e a Biodiversity Strategy. 
Na última década, a quota de terras agrícolas da UE destinadas à agricultura biológica 
aumentou em mais de 50% em 2012-2020, com um aumento anual de 5,7%. Durante esse 
período, a proporção de superfície agrícola destinada à agricultura biológica aumentou 
quase em todos os países da UE, atingindo os 14,8 milhões de hectares em 2020. 

Mais informação disponível em: Publicação Agricultura biológica na União Europeia

No passado mês de fevereiro, a Comissão Europeia divulgou o Green Deal 
Industrial Plan for the Net-Zero Age, no âmbito do European Green Deal. 
Este plano define as ações a adotar para apoiar os fabricantes europeus de 
tecnologias e produtos net-zero, com o objetivo de melhorar o desempenho e 
aumentar a produção para atingir o net-zero até 2050, apoiando o crescimento 
de empregos sustentáveis. O Plano assenta, deste modo, em quatro pilares, 
cada um com várias iniciativas planeadas, nomeadamente: 1) Ambiente regulatório previsível e simplificado; 2) Acesso 
mais rápido a financiamento; 3) Reforço de competências; 4) Comércio livre para cadeias de abastecimento resilientes.

Mais informação disponível em: Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age

O Mais Habitação encontra-se em consulta pública até ao próximo dia 10 de 
março de 2023. A aprovação de um novo conjunto de medidas de resposta 
mais imediata, destina-se a complementar as respostas estruturais já inscritas 
no Programa Nacional de Habitação (PNH) para mitigar os recentes impactos 
económicos, com efeito direto no acesso à habitação. Neste contexto, é 
apresentado um plano de intervenção que pretende acrescentar soluções e respostas às necessidades imediatas das 
famílias, ao mesmo tempo que visa contribuir para o objetivo estrutural de reforçar a oferta habitacional e os recursos 
necessários a garantir, de facto, uma habitação para todos. 

O envio de participações por parte de cidadãos, empresas ou associações deve ser efetuada exclusivamente pelo portal 
ConsultaLEX.

Mais informação disponível em: Perguntas e Respostas - Mais Habitação

 | AGRICULTURA BIOLÓGICA NA UNIÃO EUROPEIA

 | GREEN DEAL INDUSTRIAL PLAN FOR THE NET-ZERO AGE

 | “MAIS HABITAÇÃO” EM CONSULTA PÚBLICA

https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/COM_2023_62_2_EN_ACT_A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age.pdf
https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=287
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDYzMAEAAGrpZgUAAAA%3d&%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDYzMAEAAGrpZgUAAAA%3d&%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDYzMAYAo%2f%2bN%2bAUAAAA%3d



