Boletim Mensal #4
Março 2018

Cofinanciado por:

março 2018

BOLETIM MENSAL #4
O presente boletim contém informação sobre candidaturas a programas
de financiamento e outras informações 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 do nosso recurso endógeno.
O boletim é desenvolvido mensalmente. Para qualquer informação contacte
a Equipa Técnica através dos seguintes emails: carmo.giao@cm-coruche.pt;
observatorio@cm-coruche.pt; susana.cruz@cm-coruche.pt

ÍNDICE DA INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

1

Interreg Espaço Atlântico
Interreg Espaço Atlântico – Abertura de segunda convocatória

2

Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado
Aviso de abertura de candidaturas

3

Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo
Aviso N.º ALT20-42-2018-11 – Investimentos na área dos Equipamentos Sociais
Aviso N.º ALT20-42-2018-09 – Investimentos na área dos Equipamentos Sociais - Pactos
Aviso N.º ALT20-16-2018-05 – Plano de ação de regeneração urbana centros urbanos complementares
Avisos N.º ALT20-06-2018-06, N.º ALT20-16-2018-07, N.º ALT20-43-2018-08 – Planos Estratégicos
de Desenvolvimento Urbano (PEDU)
Aviso N.º ALT20-68-2018-10 – Cursos Técnicos Superiores Profissionais

ÍNDICE DA INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

4

Portugal 2020 /POCI – Programa Operacional Competitividade
e Internacionalização
Aviso N.º 02/SAICT/2018 – Projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT)
– Domínio emergente da estratégia em investigação e inovação para a especialização inteligente
da região Alentejo “tecnologias críticas, energia e mobilidade inteligente”
Aviso N.º 03/SAICT/2018 – Projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT)
– Domínio da competitividade e internacionalização

5

Portugal 2020 /POCH – Programa Operacional Capital Humano
Aviso N.º POCH-68-2018-02 – Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

6

PDR 2020
Assistência Técnica RRN – Área 3
PDR2020: Operação 4.0.2. Investimentos em Produtos Florestais Não Identificados como Agrícolas no Anexo I
do Tratado

7

Portugal 2020 /POISE – Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego
Aviso N.º POISE-24-2018-02 – Formação modular para empregados e desempregados

ÍNDICE DA INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

7

Portugal 2020 /POISE – Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego
Aviso N.º POISE-24-2018-02 – Formação modular para empregados e desempregados

8

Mar 2020
Aviso N.º 19/2018 – Apoio aos investimentos em Portos de pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos

9

Fundo Ambiental
Adaptação do território às alterações climáticas
Descarbonização da indústria – Emissões de Processo na Indústria
Repensar os plásticos na economia: desenhar, usar, regenerar (Dure)
Incentivo veículos de baixas emissões

10

Fundo Florestal Permanente
Apoio ao equipamento das equipas de sapadores florestais – 2018
Realização de gestão de combustível com recurso à pastorícia

ÍNDICE DA INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

11

Outras Oportunidades
Programa INTERREG EUROPE – 4ª Convocatória
Fundo de Cooperação Regional EEA GRANTS/ NORWAY GRANTS
Promoção de produtos agrícolas europeus dentro e fora da união europeia

12

EVENTOS/ NOTICIAS

Boletim # 4 | Março 2018

7

I. INTERREG ESPAÇO ATLÂNTICO
INTERREG ESPAÇO ATLÂNTICO – Abertura de segunda convocatória.

Data de submissão
de candidaturas

Beneficiários:
Organismos públicos nacionais, regionais ou locais;
Instituições de educação ou de investigação;
Organizações sem fins lucrativos;
Empresas privadas;
Organizações internacionais, transnacionais e
transfronteiriças.

De 15 de março a 01 de
junho de 2018 (1:00 PM
hora de Lisboa)

Mais informações
Clique Aqui

O INTERREG Espaço Atlântico é um programa de financiamento
que promove a cooperação transnacional em 36 regiões atlânticas
de cinco países europeus. O Programa cofinancia projetos de
cooperação nos domínios da inovação & competitividade, eficiência
dos recursos, gestão dos riscos territoriais, biodiversidade e
património natural e cultural.
Os projetos da primeira convocatória estão já a ser implementados
e podem ser consultados aqui.
A segunda convocatória, já foi anunciada e decorrerá entre 15 de
março e 1 de junho, sendo relevante ter em consideração a seguinte
informação:
Está disponível, para esta segunda convocatória, um orçamento
de 43 milhões de euros, distribuídos pelos quatro eixos, conforme
tabela seguinte:

Prioridades

1. Promover a inovação
e a competitividade

Objetivos

1.1. Melhorar a capacidade de inovação
através da cooperação para fomentar
a competitividade
1.2. Promover a transferência de resultados
de inovação para facilitar a emergência de
novos produtos, serviços e processos

Orçamento
2ª call

Ficha
técnica

11 M €

Aqui
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I. INTERREG ESPAÇO ATLÂNTICO

Prioridades

2. Promover a eficiência
dos recursos

Objetivos

2.1. Promover as energias renováveis e a
eficiência energética

Ficha
técnica

10 M €

Aqui

10 M €

Aqui

12 M €

Aqui

2.2. Promover o crescimento verde,
a eco-inovação e a eficiência ambiental

3. Fortalecer a resiliência
do território face aos
riscos de origem natural, 3.1. Fortalecer sistemas de gestão de riscos
climática e humana

4. Valorizar a
biodiversidade
e os ativos naturais
e culturais

Orçamento
2ª call

4.1. Melhorar a proteção da biodiversidade
e dinamizar os serviços de ecossistemas
4.2. Valorizar os ativos naturais e culturais
para estimular o desenvolvimento
económico

Projetos e parcerias:
Cada projeto a apresentar deve focar-se numa única prioridade.
Cada projeto deve envolver no mínimo três parceiros localizados em regiões elegíveis de três estados
membros e deve demonstrar como será beneficiada toda a área do Programa. Contudo, o número
de parceiros é flexível e deve ser adequado à natureza e abrangência do projeto tendo em conta os
resultados e impactos propostos.
Deve ser proposto um horizonte temporal de execução entre os 18 e os 36 meses, com início no
primeiro semestre de 2019 e tendo em conta que o final do projeto não pode ultrapassar o dia 31 de
dezembro de 2022.

Investimento e cofinanciamento:
Não existe nenhum valor pré-definido por projeto, devendo o orçamento ser adequado aos resultados
propostos e escala do projeto
A taxa de cofinanciamento das despesas elegíveis é de 75%
A elegibilidade das despesas respeita os regulamentos em vigor, estando mais informação disponível
no Manual do Programa.
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I. INTERREG ESPAÇO ATLÂNTICO
Outras informações:
Para mais informações deve ser consultado o site do programa, disponível em Português, onde estão
disponíveis vários elementos essenciais, nomeadamente o Programa e o Manual do Programa.
Os resultados serão conhecidos no final de outubro de 2018

Sugestões:
Inscrição na base de dados do programa para que potenciais parceiros tenham conhecimento do
interesse em participar em projetos. Para tal deve simplesmente registar-se como membro da
comunidade Atlantic Area para ter um login e depois preencher o formulário para inscrever a
Autarquia na bolsa de parceiros na qualidade de parceiro potencial.
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II. FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO
FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

O FNRE tem como principal objetivo o desenvolvimento e
a concretização de projetos de reabilitação de imóveis para
a promoção do arrendamento, em especial o habitacional, tendo
em vista a regeneração urbana e o repovoamento dos centros
urbanos, pretendendo alcançar, numa perspetiva de médio
e longo prazo, uma valorização crescente do investimento.
Numa primeira fase, já em vigor, podem candidatar-se ao
FNRE as Autarquias, as Instituições Particulares de Segurança
Social, a Administração Direta e Indireta do Estado, Institutos
públicos. Poderão ainda aderir ao FNRE outras entidades
públicas mediante protocolo a celebrar entre a entidade gestora
do património em questão e a Fundiestamo, designadamente
sociedades de capitais públicos, empresas públicas e
universidades públicas. Numa segunda fase, os particulares
também poderão candidatar imóveis para reabilitação.

Data de encerramento
da comunicação
dos imóveis a propor
integrar o FNRE
30 de março
de cada ano

Mais informações

Clique Aqui

A criação do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) foi decidida pela Resolução do Conselho
de Ministros nº 48/2016. É um fundo especial de investimento imobiliário fechado, de subscrição particular
e de duração indeterminada, regulado pela Lei 16/2015, de 24 de fevereiro. No âmbito do FNRE está
prevista a constituição de vários Subfundos, cada qual com autonomia patrimonial e uma duração de
10 anos, eventualmente prorrogável. Ao FNRE aplicam-se as normas e regulamentos gerais relativos aos
fundos de investimento imobiliário e este está sujeito à supervisão da Comissão de Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM), que aprova o respetivo regulamento.
À Fundiestamo, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, detida integralmente
por capitais públicos, foi atribuída a missão de gerir o FNRE.
Documentação aplicável:
Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2016
Decreto-Lei 150/2017
Minuta de protocolo
Formulário de submissão de pedido de integração de imóveis disponíveis: aqui.
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III. alentejo 2020 – programa operacional
regional do alentejo
Aviso N.º ALT20-42-2018-11 – Investimentos na área dos equipamentos sociais.

Beneficiários:
Instituições Particulares e Solidariedade Social (IPSS)
ou equiparadas.

Data de
encerramento
30 de abril de 2018

Mais informações
Aviso n.º ALT20-42-2018-11
O objeto deste aviso consiste em conceder apoio ao investimento em infraestruturas e equipamentos
infraestruturas sociais na área da deficiência, da terceira idade e da infância, de modo a melhorar as
respostas sociais existentes, com especial incidência no apoio à reconversão, remodelação, ampliação e
adaptação infraestrutural da rede social e solidária.
São suscetíveis, desde que enquadradas no exercício de planeamento de infraestruturas sociais
denominado de “mapeamento”, as operações com enquadramento na tipologia – “Investimento na área
dos equipamentos sociais” de construção, reconversão, ampliação, remodelação e adaptação dos espaços
físicos e aquisição de equipamentos da rede de equipamentos sociais, bem como o apetrechamento e ou
substituição de equipamento móvel, nomeadamente as seguintes respostas sociais:
Estrutura Residencial para Idosos (ERPI);
Centro de Dia;
Lar Residencial ou Residência Autónoma;
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO);
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD);
Creche;
Unidades de Cuidados Continuados.
A taxa máxima de cofinanciamento das despesas elegíveis é de 85%, podendo ser fixada até um nível
mínimo de 75% e assumem a forma de subvenção não reembolsável.
A dotação orçamental FEDER afeta ao presente Aviso é de 8.500.000€.
Para a tipologia de operações enquadradas nas intervenções de requalificação, reconversão, remodelação
ou adaptação de espaços físicos, o valor máximo de compartimentação FEDER por operação é de
250.000€. Para a tipologia de operações enquadradas nas intervenções de construção ou ampliação de
equipamentos sociais o valor máximo de compartimentação FEDER por operação é de 750.000€, com
exceção das Unidades de Cuidados Continuados, cujo valor máximo de compartimentação FEDER por
operação é de 1.500.000€.
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III. alentejo 2020 – programa operacional
regional do alentejo
Aviso N.º ALT20-42-2018-09 – Investimentos na área dos equipamentos sociais - pactos.

Data de
encerramento

Beneficiários:
Municípios.

28 de junho de 2018

Mais informações
Aviso n.º ALT20-42-2018-09
O objeto deste aviso consiste em conceder apoio ao investimento em infraestruturas e equipamentos
infraestruturas sociais na área da deficiência, da terceira idade e da infância, de modo a melhorar as
respostas sociais existentes, com especial incidência no apoio à reconversão, remodelação, ampliação
e adaptação infraestrutural da rede social e solidária.
São suscetíveis, desde que enquadradas no exercício de planeamento de infraestruturas sociais
denominado de “mapeamento”, as operações com enquadramento na tipologia – “Investimento na área
dos equipamentos sociais” de construção, reconversão, ampliação, remodelação e adaptação dos espaços
físicos e aquisição de equipamentos da rede de equipamentos sociais, bem como o apetrechamento e ou
substituição de equipamento móvel, nomeadamente as seguintes respostas sociais:
Estrutura Residencial para Idosos (ERPI);
Centro de Dia;
Lar Residencial ou Residência Autónoma;
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO);
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD);
Creche;
Unidades de Cuidados Continuados.
A taxa máxima de cofinanciamento das despesas elegíveis é de 85% e assumem a forma de subvenção
não reembolsável.
A dotação orçamental total FEDER afeta ao presente Aviso é de 13.630 M€.
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III. alentejo 2020 – programa operacional
regional do alentejo
Aviso N.º ALT20-68-2018-10 – Cursos técnicos superiores profissionais.

Beneficiários:
Instituições de ensino superior politécnico, bem
como as unidades orgânicas do ensino superior
politécnico integradas em instituições de ensino
superior universitário;
Unidades orgânicas do ensino superior politécnico
sem autonomia financeira integradas em instituições
de ensino superior universitário.

Data de
encerramento
18 de abril de 2018

Mais informações
Aviso n.º ALT20-68-2018-10

O presente aviso diz respeito à Tipologia de Operações denominada - Cursos Técnicos Superiores
Profissionais (TeSP), pelo que são considerados elegíveis os cursos alinhados com as prioridades regionais
da Estratégia regional para a Especialização Inteligente (EREI).
A dotação máxima do Fundo Social Europeu (FSE) afeta ao presente Aviso é de 3.600.000€.
A taxa de cofinanciamento é de 85% de contribuição europeia mobilizada através do FSE, a incidir sobre o
montante de despesa elegível, após dedução das receitas, sendo os restantes 15% assegurados a título de
contribuição pública nacional.
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de subvenção não reembolsável.
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III. alentejo 2020 – programa operacional
regional do alentejo
Aviso N.º ALT20-16-2018-05 – Plano de ação de regeneração urbana centros urbanos
complementares.

Beneficiários:
Entidades da Administração Pública central;

Data de
encerramento
27 de dezembro de 2018

Autarquias locais e suas associações;
Entidades do setor empresarial do estado;
Entidades do setor empresarial local.

Mais informações
Aviso n.º ALT20-16-2018-05

Na sequência da aprovação dos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU) dos centros urbanos
complementares, e visando acelerar o investimento nestes centros urbanos complementares, o objetivo
do presente aviso é o lançamento de concurso para a seleção de operações enquadradas no âmbito do
Plano de Ação aprovado.
São suscetíveis de apoio as intervenções que correspondam a operações enquadradas no PARU aprovado
e que se enquadrem nas tipologias de investimento abrangidas pela Prioridade de Investimento 6.5 (6e)
– Regeneração Urbana – PARU.
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER aplicável a cada operação é de 85% das despesas elegíveis.
Os apoios a conceder assumem a forma não reembolsável.
A dotação orçamental FEDER afeta à prioridade de investimento, por município, é a que consta do ponto
16 do Aviso.
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III. alentejo 2020 – programa operacional
regional do alentejo
Avisos N.º ALT20-06-2018-06, N.º ALT20-16-2018-07, N.º ALT20-43-2018-08 – Planos
estratégicos de desenvolvimento urbano

Beneficiários:
Administração Pública direta ou indireta;
Pessoas coletivas de direito público e privado desde
que envolvam a realização de parcerias entre agentes
públicos e privados;
Fundações e associações sem fins lucrativos;

Data de
encerramento
27 de dezembro de 2018

Mais informações
Aviso n.º ALT20-06-2018-06
Aviso n.º ALT20-16-2018-07
Aviso n.º ALT20-43-2018-08

Autarquias locais e suas associações;
Entidades do setor empresarial do estado e do setor
empresarial local;
Organizações não Governamentais.

Na sequência da aprovação dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU), apresentados
para os centros urbanos regionais e centros urbanos estruturantes, o presente aviso tem o objetivo de
lançamento de concurso para a seleção de operações enquadradas no âmbito dos PEDU aprovados, e que
se enquadrem nas prioridades e tipologias de investimento seguintes:
Prioridade de Investimento 4.5 (4e) – Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os
tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes (…)
Prioridade de Investimento 6.5 (6e) – Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de
reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução do ruído
Prioridade de Investimento 9.8 (9b) – Concessão de apoio á regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER aplicável a cada operação é de 85% das despesas elegíveis. Os
apoios a conceder assumem a forma não reembolsável.
A dotação orçamental FEDER afeta a cada município é a que consta do ponto 16 do Aviso.
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IV. POCi – PROGRAMA OPERACIONAL competitividade
e internacionalização
Aviso N.º 02/saict/2018 – Projetos de investigação científica e desenvolvimento
tecnológico (IC&DT) – Domínio emergente da estratégia em investigação e inovação
para a especialização inteligente da região Alentejo “tecnologias críticas, energia
e mobilidade inteligente”

Beneficiários:
Instituições do ensino superior, seus institutos e
unidades de I&D;
Laboratórios do estado ou internacionais com sede
em Portugal, em região abrangida pelo presente
regulamento;

Data de
encerramento
09 de abril de 2018

Mais informações
Aviso n.º 02/SAICT/2018

Instituições privadas sem fins lucrativos que tenham
como objeto principal atividades de I&D;
Outras instituições públicas e privadas, sem fins
lucrativos, que desenvolvam ou participem em
atividades de investigação científica.

O objeto deste aviso consiste em conceder apoios financeiros a projetos que visem aumentar
a produção científica e tecnológica de qualidade reconhecida internacionalmente, em domínios
alinhados com a estratégia de I&I para uma especialização inteligente (RIS3) e estimular uma economia
baseada no conhecimento e de alto valor acrescentado, privilegiando a excelência, a cooperação e a
internacionalização através do objetivo específico aumento da criação de conhecimentos para resposta
a desafios empresariais e societais.
São suscetíveis de apoio os projetos, individuais ou em copromoção, que envolvam atividades de
investigação fundamental e aplicada, desde que enquadrados no domínio emergente da estratégia em
investigação e inovação para a especialização inteligente da Região Alentejo “ Tecnologias Críticas, Energia
e Mobilidade Inteligente”, na tipologia de projetos prevista na alínea a), artigo 103.º do RECI, de investigação
científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT), internacionalmente competitivos, visando a criação
e consolidação de conhecimentos e competências, que promovam e facilitem:
Avanços significativos do conhecimento nas fronteiras da ciência;
Resolução de problemas científicos e tecnológicos complexos;
Consolidação de linhas de investigação envolvendo abordagens sinérgicas, complementares
e coerentes;
Resposta a desafios societais específicos.
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável. A taxa
máxima de financiamento FEDER das despesas elegíveis é de 85 %. A dotação orçamental FEDER
afeta ao presente Aviso é de 3,4 milhões de euros.
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IV. POCi – PROGRAMA OPERACIONAL competitividade
e internacionalização
Aviso N.º 03/saict/2018 – Projetos de investigação científica e desenvolvimento
tecnológico (IC&DT) – Domínio da competitividade e internacionalização

Beneficiários:
Instituições do ensino superior, seus institutos
e unidades de I&D;
Laboratórios do estado ou internacionais com sede
em Portugal, em região abrangida pelo presente
regulamento;

Data de
encerramento
09 de abril de 2018

Mais informações
Aviso n.º 03/SAICT/2018

Instituições privadas sem fins lucrativos que tenham
como objeto principal atividades de I&D;
Outras instituições públicas e privadas, sem fins
lucrativos, que desenvolvam ou participem em
atividades de investigação científica.

O objeto deste aviso consiste em conceder apoios financeiros a projetos que visem aumentar a
produção científica e tecnológica de qualidade reconhecida internacionalmente, em domínios
alinhados com a estratégia de I&I para uma especialização inteligente (RIS3) e estimular uma economia
baseada no conhecimento e de alto valor acrescentado, privilegiando a excelência, a cooperação e a
internacionalização através do objetivo específico aumento da criação de conhecimentos para resposta
a desafios empresariais e societais.
São suscetíveis de apoio os projetos, individuais ou em copromoção, que envolvam atividades de
investigação fundamental e aplicada, desde que enquadrados no domínio consolidado da estratégia em
investigação e inovação para a especialização inteligente da Região Alentejo “Alimentação e Florestas”, na
tipologia de projetos prevista na alínea a), artigo 103.º do RECI de investigação científica e desenvolvimento
tecnológico (IC&DT), tendo objetivos relacionados com a produção alimentar sustentável e o uso
eficiente de água na área Mediterrânica, alinhados com a iniciativa PRIMA (Partnership for Research and
Innovation in the Mediterranean Area) e que cruzem o domínio das tecnologias críticas com a Agricultura
e Florestas nomeadamente a utilização de tecnologias inovadoras, internacionalmente competitivos,
visando a criação e consolidação de conhecimentos e competências, que promovam e facilitem:
Avanços significativos do conhecimento nas fronteiras da ciência;
Resolução de problemas científicos e tecnológicos complexos;
Consolidação de linhas de investigação envolvendo abordagens sinérgicas, complementares e
coerentes;
Resposta a desafios societais específicos.
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável. A taxa
máxima de financiamento FEDER das despesas elegíveis é de 85 %. A dotação orçamental FEDER afeta
ao presente Aviso é de 400 mil euros.
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V. POCH – PROGRAMA OPERACIONAL CAPITAL HUMANO
aviso n.º poch-68-2018-02 – Cursos técnicos superiores profissionais.

Beneficiários:
Instituições de ensino superior politécnico, bem
como unidades orgânicas do ensino superior
politécnico integradas em instituições de ensino
superior universitário.

Data de
encerramento
23 de abril de 2018

Mais informações
Aviso n.º POCH-68-2018-02

As operações a apoiar enquadram-se no Eixo Prioritário 2 – Reforço do ensino superior e da formação
avançada do PO CH, incidindo o presente aviso nos cursos técnicos superiores profissionais (TeSP), a que
se refere o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, e
Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, que o republica e aprova o regime jurídico dos graus e diplomas
do ensino superior, onde se inclui o diploma de técnico superior profissional e regulamentação dos
respetivos cursos.
Os TeSP constituem-se como uma oferta educativa de natureza profissional, introduzida no âmbito do
ensino superior, não conferente de grau académico, de nível ISCED 5, cuja conclusão com aproveitamento
conduz à atribuição de um diploma de Técnico Superior Profissional. A oferta de formação deste nível
deverá ter uma forte inserção regional, materializada no seu processo de criação, na definição dos planos de
estudos e na concretização da componente de formação em contexto de trabalho, bem como na interação
obrigatória com as empresas e associações empresariais da região.
O objetivo dos TeSP é alargar e diversificar o espectro da oferta de ensino superior em Portugal e, por essa
via, poder aumentar o número de pessoas com qualificações superiores, contribuindo, desta forma, para
um aumento da competitividade nacional. Estes cursos atenderão às necessidades da economia e das
regiões em que serão ministrados, e poderão igualmente atrair novos públicos para o ensino superior e,
em particular, provindos das vias profissionais.
Estes apoios deverão estar alinhados com as prioridades nacionais da Estratégia Nacional de Especialização
Inteligente (ENEI) e da Agenda Portugal Digital, com especial atenção para as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) e promover a aquisição de competências técnicas e transversais que contribuam para a
integração profissional dos diplomados, através da aproximação das ofertas formativas às necessidades do
mercado de trabalho e da colaboração das Instituições de Ensino Superior (IES) com o tecido empresarial.
O aviso integra apenas uma tipologia de operação, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 21.º do RECH,
denominada – Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP). Os TeSP propostos a financiamento têm
de cumprir, o número de máximo de estudantes a admitir em cada ano letivo, bem como o número
máximo total de estudantes inscritos em simultâneo, conforme estabelecido no respetivo registo do
curso ou despacho de deferimento do registo.
A dotação de Fundo Social Europeu (FSE), a alocar ao presente aviso é de 14.000.000€ (catorze milhões de euros).
A taxa de cofinanciamento é de 85% de contribuição europeia mobilizada através do FSE, a incidir sobre o
montante da despesa elegível, após dedução das receitas.
Cada beneficiário apenas poderá apresentar uma candidatura.
As operações a apoiar ao abrigo do presente aviso podem ter a duração máxima de 30 meses, devendo os
cursos abrangidos ter terminado até esse prazo.
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VI. PDR 2020
PDR2020: assistência técnica rrn – Área 3

Data de
encerramento

Beneficiários:

23 de março de 2018

Organismos, serviços e pessoas coletivas públicas
sem fins lucrativos membros da Rede Rural Nacional
(RRN);
Parcerias entre organismos, serviços e pessoas
coletivas públicas sem fins lucrativos membros
da RRN e pessoas coletivas de natureza privada
sem fins lucrativos membros da RRN.

Mais informações
Aviso n.º 01/ Operação
20.2.3/ 2018

O presente aviso visa contribuir para a boa aplicação, acompanhamento e avaliação das medidas de
política de desenvolvimento rural, promover a participação e o trabalho conjunto entre os agentes do
desenvolvimento rural e transferir boas práticas e novos conhecimentos para qualificar a intervenção dos
agentes de desenvolvimento rural.
As tipologias das atividades apoiadas estão enquadradas nos temas prioritários:
“Conhecimento sobre os Circuitos Curtos Agroalimentares (CCA1)”;
“Dinamização dos CCA (CCA2)”;
“Gestão Florestal (GF1)”;
“Serviços de ecossistemas e valorização económica da floresta (GF2)”;
“Produção sustentável, no âmbito das alterações climáticas (PFAC)”;
“Obtenção de Informação de base para avaliação das Políticas de Desenvolvimento Rural (PDR).
A dotação orçamental total é de 1.500.000€, distribuída da seguinte forma:
Valorização da Floresta – Gestão Florestal (GF): 500.000€;
Circuitos Curtos Agroalimentares (CCA): 400.000€;
Produção sustentável, no âmbito das alterações climáticas (PFAC): 300.000€;
Avaliação e divulgação dos resultados das Políticas de Desenvolvimento Rural (PRODER e PDR2020):
300.000€.
Os apoios públicos revestem a forma de subvenção não reembolsável. O nível de apoio é de 100% das
despesas elegíveis.
Apenas se admite uma candidatura individual e duas candidaturas por beneficiário, quando integrado em
duas parcerias diferentes. Cada candidatura incidirá somente sobre um tema prioritário.
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VI. PDR 2020
PDR2020: Operação 4.0.2. Investimentos em Produtos Florestais Não
Identificados como Agrícolas no Anexo I do Tratado

Beneficiários:
PME com atividade no setor florestal,
Agrupamentos e Organizações de Produtores
Florestais,
Organizações Comerciais de Produtores Florestais,
reconhecidas ao abrigo da legislação aplicável,
empresas de exploração florestal, comercialização
ou outra atividade até à transformação industrial
material lenhoso, biomassa florestal e resina.

Data de
encerramento
2 de Abril de 2018
às 17:00

Mais informações
Anúncio 02/4.0.2/2018

O presente aviso prevê o apoio a investimentos que visam o aumento do valor dos produtos florestais
através de: criação e modernização das empresas florestais; adaptação às exigências ambientais, de
segurança e prevenção de riscos, participação dos produtores florestais, novos produtos, processos e
tecnologias e processos de certificação, integração no mercado, numa gestão eficiente dos recursos, no
uso de energias renováveis, desde que pelo menos 70% produção de energia seja para consumo próprio.
Objetivos e Prioridades visadas: (1) Reforçar a capacidade produtiva das pequenas e médias empresas do
setor florestal; (2) Fomentar a modernização do tecido empresarial do setor florestal.
Tipologias de intervenções a apoiar: Investimentos em produtos florestais que reúnam as seguintes
condições:
1.

Abranjam as seguintes tipologias:
i.
abate, rechega, extração, recolha, concentração, triagem e transporte de material lenhoso,
incluindo biomassa florestal e resina.
ii. Primeira transformação da madeira, No caso de outros produtos para além da madeira, incluindo
biomassa florestal e resina.

2.

Se enquadrem nas seguintes dimensões de investimento:
i.
Custo total elegível apurado em sede de análise, superior a 25 000 euros e inferior a 4 milhões de
euros
ii. O limite indicado não se aplica a candidaturas apresentadas por organizações de produtores
florestais e organizações de comercialização de produtos da floresta.

3.

Contribuam para o desenvolvimento da produção ou do valor acrescentado da produção agroflorestal,
com a devida demonstração na memória descritiva.

A dotação orçamental é de 8 milhões de euros.
Os apoios assumem a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 1 milhão de euros de apoio por
beneficiário e subvenção reembolsável no que exceder esse montante de apoio não reembolsável.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.
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VII. programa operacional inclusão social
e emprego
formação modular para empregados e desempregados

Beneficiários:
Pessoas coletivas de direito público da administração
central;
Rede de centros do IEFP, IP, incluindo os centros
de gestão participada;
Pessoas coletivas de direito privado, com ou sem
fins lucrativos.

Data de
encerramento
27 de março de 2018

Mais informações
Aviso POISE-24-2018-02

Os destinatários elegíveis do presente aviso são os empregados, com especial enfoque nos que estão em risco de
perda de emprego e os desempregados que se encontram mais próximos do reingresso no mercado de trabalho
(desempregados não DLD – desempregado de longa duração e com habilitações iguais ou superiores ao ensino
secundário.
Os objetivos e prioridades visadas do Aviso são:
a.

Potenciar a empregabilidade da população ativa, designadamente dos desempregados e empregados,
incluindo os que se encontram em risco de desemprego, através do aumento da sua adaptabilidade por via
do desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado de trabalho;

b.

Resolver as necessidades de qualificação dos ativos empregados, em contextos de mudança organizacional e
processos de reestruturação, com vista a aumentar as competências e os níveis de qualificação dos mesmos,
contribuindo para a manutenção do seu nível de emprego;

c.

Reforçar a qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um regresso mais sustentado ao
mercado de trabalho, através da participação em percursos de formação modular ajustados ao seu perfil e
necessidades.

São elegíveis, para efeitos de financiamento, as seguintes ações:
Ações de formação modular certificadas, reguladas pelo disposto na Portaria n.º230/2008, de 7 de março, com
a redação dada pelas Portarias n.º711/2010, de 17 de agosto e n.º238/2011, de 24 de outubro, que a republica,
estruturadas sob a forma de Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), de nível 2 a 4 do Quadro
Nacional de Qualificações (QNQ) realizadas de acordo com os referenciais previstos no Catálogo Nacional
de Qualificações (CNQ), disponível em www.catalogo.anq.gov.pt, no quadro de um determinado percurso
formativo, com vista à obtenção de uma qualificação correspondente a uma determinada saída profissional.
A dotação financeira é de 100 milhões de euros, para uma meta de 453.149 participantes.
O financiamento máximo a atribuir por entidade é de 500.000€, podendo ascender a 700.000€, caso se trate
da primeira candidatura aprovada no âmbito das tipologias de formação modular do POISE. Estes limites não se
aplicam às candidaturas integradas de formação (CIF).
A apresentação de candidaturas é efetuada através da submissão de formulário eletrónico no Balcão do Portugal
2020 (https://balcao.portugal2020.pt).
As candidaturas têm uma duração máxima de 24 meses, devendo iniciar-se durante o ano de 2018.
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VIII. mar 2020
aviso n.º 19/2018 - Apoio aos investimentos em portos de pesca, locais de
desembarque, lotas e abrigos

Beneficiários:

Data de
encerramento

Autarquias Locais;

12 de março de 2018

Entidades públicas, da administração central, direta
ou indireta, ou entidades de capitais públicos, com
atribuições e responsabilidades na administração
marítimo-portuária ou na área da pesca;

Mais informações
Aviso n.º 19/2018_MAR2020

Organizações de produtores da pesca ou
associações de armadores e pescadores, sem fins
lucrativos.

Os objetivos e prioridades visadas do Aviso são:
Aumentar a qualidade, o controlo e a rastreabilidade dos produtos desembarcados;
Aumentar a eficiência energética;
Contribuir para a proteção do ambiente;
Melhorar as condições de segurança e de trabalho;
Facilitar o cumprimento da obrigação de desembarque das capturas de acordo com as regras
da Política Comum das Pescas;
Acrescentar valor a componentes subutilizadas das capturas.
As tipologias de atividades a apoiar são as seguintes:
Aquisição e modernização de equipamentos em portos, lotas, postos de vendagem, locais de
desembarque e abrigos que facilitem a obrigação de desembarcar todas as capturas;
Aquisição e modernização de equipamentos de conservação de componentes subutilizadas das
capturas;
Aquisição e instalação de meios ou equipamentos de conservação de componentes subutilizadas das
capturas;
Investimentos que contribuam para proteção do ambiente, incluindo instalações de recolha de detritos e
lixo marinho;
Investimentos que melhorem as condições de segurança e de trabalho nos portos, lotas, postos de
vendagem, locais de desembarque e abrigos.
A dotação orçamental é de 1.333.333€.
Os apoios públicos revestem a forma de subvenção não reembolsável. O apoio público é limitado a
200.000€ por operação.
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IX. FUNDO AMBIENTAL
adaptação do território às alterações climáticas

Beneficiários:
Municípios e associações de municípios; outros
parceiros enquadrados em consórcio externo
de responsabilidade solidária, liderado por municípios
e associações de municípios, nomeadamente
associações e fundações;
Empresas, independentemente da sua forma jurídica;
organizações não-governamentais.

Data de
encerramento
16 de março de 2018

Mais informações
FundoAmbiental
_AlteraçõesClimáticas

O aviso visa apoiar medidas que deverão atuar ao nível da melhoria da capacidade adaptativa e da
diminuição da vulnerabilidade dos impactos das alterações climáticas no território nacional. É objetivo
geral do presente Aviso contribuir para a implementação de medidas de adaptação previstas nas
Estratégias e Planos Municipais, Intermunicipais ou Regionais de Adaptação em Portugal.
Os apoios têm como objetivos específicos:
Atuar ao nível das vulnerabilidades potenciadas por alterações climáticas no território nacional, nas
componentes específicas (redução dos riscos de incêndio na ótica da prevenção e preparação para
fenómenos meteorológicos de ondas de calor);
Promover a adoção de soluções estruturais e de base natural, recorrendo sempre que possível aos
serviços baseados nos ecossistemas;
Promover projetos que integrem boas práticas de adaptação às alterações climáticas, com caráter
demonstrativo e de replicabilidade.
As tipologias de operações a apoiar são as seguintes:
Instalação e gestão de povoamentos florestais com recurso a técnicas que não impliquem mobilização
do solo e remoção total do coberto arbustivo, promotoras da proteção e conservação do solo e da
água, incluindo ações de recuperação nas áreas ardidas que minimizem a erosão do solo e que evitem
a degradação das águas através da promoção da infiltração;
Concretização de soluções integradas e preferencialmente de base natural de adaptação às alterações
climáticas sobre as diferentes componentes do sistema urbano (e.g. espaço público, edificado, etc.);
Implementação de espaços verdes em zonas urbanas adequados às condições edafo-climáticas e aos
impactos das alterações climáticas, designadamente ao nível das práticas de rega e da utilização de
espécies vegetais com menores necessidade de água, funcionando também como bacias de retenção;
Implementação de soluções de regulação da temperatura ambiente em espaços urbanos
contrariando o efeito de ilha de calor particularmente durante os eventos de ondas de calor, tais
como: desenvolvimento de infraestruturas verdes, incluindo a utilização de materiais naturais como
material de construção (e.g. telhados e fachadas verdes), bacias de retenção, zonas de sombreamento
e corredores de ventilação.
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IX. FUNDO AMBIENTAL

A dotação orçamental é de 1.000.000€. As taxas máximas de cofinanciamento são de 85%, incidindo
sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a 200.000€ por operação.
É um critério de elegibilidade da candidatura, esta estar enquadrada e fundamentada de forma clara
no respeitante à relação e complementaridade com Planos e Estratégias Municipais, Intermunicipais ou
Regionais de Adaptação às Alterações Climáticas.

Descarbonização da indústria — emissões de processo na indústria

Beneficiários:
Instalações industriais cuja atividade principal
corresponda aos CAE constantes do Anexo I
do Aviso; Associações (CAE 94110) que tenham
como objetivos principais a representação,
acompanhamento e defesa dos interesses dos
setores

Data de
encerramento
09 de abril de 2018

Mais informações
Aviso n.º 2437/2018

O presente tem como objetivo incentivar a consciencialização das entidades para a problemática da
emissão de GEE provenientes dos processos industriais a promover ações que mitiguem essas emissões.
São aceites as seguintes tipologias, dando-se preferência aos projetos com impacto mais significativo na
redução de emissões de processo:
a.

Aplicação de MTD constantes do BREF transversais e setoriais aplicáveis aos vários setores industriais, que não
se constituam de caráter obrigatório para a instalação em causa;

b.

Aplicação de tecnologias emergentes cujos resultados possam assegurar um nível de proteção do
ambiente mais elevado ou equivalente ao obtido com a aplicação das MTD ou o desenvolvimento de
projetos-piloto inovadores de demonstração, preferencialmente, em frase pré-comercial.

A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de 2.000.000€.
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IX. FUNDO AMBIENTAL
repensar os plásticos na economia: desenhar, usar, regenerar (Dure)

Beneficiários:
Empresas independentemente da sua forma
jurídica; Entidades privadas sem fins lucrativos, de
natureza associativa e com competências específicas
dirigidas às empresas ou que prossigam objetivos de
responsabilidade social, exceto as entidades gestoras
de fluxos específicos de resíduos

Data de
encerramento
19 de março de 2018

Mais informações
Aviso n.º 2436/2018

O presente aviso tem como objetivo geral contribuir para a redução da produção de resíduos de plástico,
sobretudo os plásticos de base fóssil associados a produtos descartáveis, estimulando as empresas
a apresentarem projetos que permitam o desenvolvimento ou concretização de soluções que integrem
os princípios da economia circular na cadeia de valor do plástico.
As iniciativas deverão dar prioridade ao redesenho de produtos, reengenharia de materiais ou
incorporação de novos materiais substitutos, demonstrar a sua escalabilidade e o seu impacto na redução
da produção de resíduos de plástico. As iniciativas devem promover uma visão sistémica de ciclo de
vida do plástico, desde a produção, articulando ações sobre o consumo e sobre a sua recuperação/
regeneração. A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de 1.000.000€.
A dotação orçamental é de 1.000.000€. As taxas máximas de cofinanciamento são de 85%, incidindo
sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a 200.000€ por operação.
É um critério de elegibilidade da candidatura, esta estar enquadrada e fundamentada de forma clara
no respeitante à relação e complementaridade com Planos e Estratégias Municipais, Intermunicipais ou
Regionais de Adaptação às Alterações Climáticas.
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IX. FUNDO AMBIENTAL
Incentivo veículos de baixas emissões

Beneficiários:
Pessoas singulares;
Pessoas coletivas, com exceção das empresas
cujo ramo de atividade seja o comércio de veículos
automóveis ligeiros, para a atribuição do incentivo
pela introdução no consumo de veículos ligeiros,
e das empresas cujo ramo de atividades seja o
comércio de motociclos, para a atribuição do incentivo
pela introdução no consumo de motociclos de duas
rodas e ciclomotores elétricos.

Data de
encerramento
30 de novembro de 2018

Mais informações
Despacho n.º 1607/2018

O objetivo deste incentivo é dar continuidade à implementação de medidas de aceleração da apropriação
de energias de tração alternativas e ambientalmente mais favoráveis, como a tração 100% elétrica, dado
o seu claro contributo para a melhoria da qualidade do ar, redução de ruído e descarbonização.
O incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões de quatro rodas é traduzido
na forma de atribuição de unidades de incentivo no valor de 2.250€, devido pela introdução no consumo
de um veículo 100% elétrico novo, sem matrícula.
O incentivo pela introdução no consumo de motociclos de duas rodas e ciclomotores elétricos é
traduzido na forma de atribuição de unidades de incentivo no valor de 20% do valor do veículo,
até ao máximo de 400€, devido pela introdução no consumo de um veículo 100% elétrico novo.
O incentivo apenas se aplica no consumo de um veículo 100% elétrico novo, isto é, cujo primeiro registo
tenha sido feito em nome do candidato, a partir de 1 de janeiro de 2018. As pessoas singulares estão
limitadas a um incentivo, enquanto as pessoas coletivas estão limitadas a cinco incentivos cada,
no entanto o número de unidades de incentivo para veículos ligeiros e para motociclos de duas rodas
e ciclomotores elétricos não é cumulativo, podendo o mesmo beneficiário usufruir de ambos em
simultâneo.
A dotação global do presente aviso é de 2.650.000€.
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X. FUNDO FLORESTAL PERMANENTE
APOIO AO EQUIPAMENTO DAS EQUIPAS DE SAPADORES FLORESTAIS – 2018

Beneficiários:
Entidades gestoras de Zonas de Intervenção Florestal
(ZIF);
Associações e cooperativas reconhecidas como
organizações de produtores florestais registadas no
ICNF, I. P.;

Data de
encerramento
20 de março de 2018

Mais informações
Anúncio N.º2018-0201-01

Órgãos de gestão dos baldios e suas associações;
Cooperativas de interesse público;
Juntas de Freguesia.

O objetivo do presente Aviso é o apoio financeiro para equipamento das equipas de sapadores florestais e
insere-se no eixo de intervenção “Defesa da floresta contra incêndios e agentes bióticos”, previsto na alínea
b) do artigo 5.º do Regulamento do Fundo Florestal Permanente, aprovado pela Portaria n.º 77/2015, de 16
de março, na redação atual, e na tipologia e ação prevista na subalínea i) da alínea b) do artigo 6.º daquele
diploma.
Pretende-se com este apoio que as Entidades detentoras de equipas de Sapadores Florestais possam
adquirir/substituir Equipamento manual e/ou motomanual e Equipamento de Proteção Individual.
As entidades beneficiárias devem ser detentoras de equipas de sapadores florestais operacionais.
O tipo de equipamento a adquirir deve constar dos manuais publicados no sítio do ICNF, I.P, bem como as
características técnicas a observar (http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/sapflo/psf/manuais-guiastecnicos).
Cada entidade detentora de equipa(s) de sapadores florestais deve apresentar uma única candidatura.
A dotação orçamental é de 600.000€.
Os apoios públicos revestem a forma de subvenção não reembolsável, limitado a 3.000€ por equipa.
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X. FUNDO FLORESTAL PERMANENTE
realização de gestão de combustível com recurso à pastorícia

Beneficiários:
Proprietários de terrenos incluídos nas zonas
prioritárias de intervenção;
Entidades gestoras de terrenos nas zonas prioritárias
de intervenção;
Organizações de Produtores Florestais;
Proprietários de efetivos de pequenos ruminantes
(caprinos e ovinos);
Entidades gestoras de Zonas de Intervenção
Florestal (ZIF);
Entidades gestoras de áreas Baldias.

O presente apoio destina-se ao desenvolvimento de atividades
de prevenção estrutural, duráveis e sustentáveis, de escala
territorial numa lógica de paisagem, que promovam a
compartimentação dos espaços através da criação de
descontinuidades do coberto vegetal, em parcelas da Rede
Primária de defesa da floresta contra incêndios, reduzindo a
quantidade de combustível acumulado, permitindo a usufruição
destes espaços para outas funções como o pastoreio, levando ao
envolvimento dos diferentes atores do território. O apoio a atribuir
tem a duração de cinco anos
(2018 a 2022).
1.

Tipologia da ação a apoiar:

b.

Delimitação no terreno das áreas identificadas para
implementação e manutenção de Faixas de Gestão da
Rede Primária com recurso a pastorícia (parcelas) e deve ser
garantido:
i.
Um valor de referência de carga de combustível por
parcela que deverá ser estabelecido dentro do instituído
em lei para este tipo de infraestruturas.
ii. Proteção de colmeias, abrigos e comedouros para a
fauna selvagem, ou de outras atividades que possam ser
afetadas durante a execução da pastorícia.

b.

Execução da ação de pastoreamento.

Data de
encerramento
15 de março de 2018

Mais informações
Aviso N.º 03/0127/2018
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X. FUNDO FLORESTAL PERMANENTE
2.

As ações a realizar devem incidir nas áreas identificadas pelo ICNF, IP, para intervenção com ações de
Gestão de Combustível com recurso a pastorícia e publicadas no seu sítio de internet com o nome
PRIORIDADES_PASTOREAMENTO.

O compromisso financeiro a estabelecer para o período de cinco anos (2018-2022) corresponde a um total
de 3.500.000€, com uma dotação disponível para o ano de 2018, até 2.400.000€.
O apoio financeiro é concedido sob a forma de subsídio não reembolsável, em regime forfetário, com
dispensa de apresentação de faturas ou documentos contabilísticos de valor probatório equivalente
(art.º 11º, n.º 2, do Regulamento do Fundo Florestal Permanente).Para a execução ações de Gestão de
Combustível com recurso a pastorícia, o valor do apoio financeiro é de: (1) Área de pastoreio no ano de
início de pastoreamento - 120 euros/ha; (2) Área de manutenção nos restantes anos - 25 euros/ha*. *Com
instalação de pastagem - acresce 20 euros/ha no ano da instalação.
A área máxima por candidatura é de 1.000 ha, com um limite anual de apoio de 200ha. No caso de a
área ser atingida por incêndio, total ou parcialmente, as parcelas afetadas não terão o apoio anual previsto
nesse ano no cronograma de ação.
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XI. Outras Oportunidades
PROGRAMA interreg europe – 4ª Convocatória

O Programa Interreg Europe tem como objetivo melhorar a
implementação de políticas e programas de desenvolvimento
regional, sobretudo Programas de Cooperação Territorial Europeia,
bem como programas de investimento para o Crescimento e o
Emprego.
A 4ª Call para projetos no âmbito do Programa Interreg Europe será
lançada em maio de 2018 e deverá encerrar a meados de junho,
prevendo-se que abram todas as prioridades temáticas (Pesquisa
e Inovação; Competitividade PME; Economia de baixo carbono;
e Eficiência Ambiental e de Recursos).

Mais informações
Clique Aqui

FUNDO DE COOPERAÇÃO REGIONAL EEA GRANTS/ NORWAY GRANTS

Beneficiários:
Entidades elegíveis: entidades publicas ou privadas,
organizações não governamentais, organizações
comerciais e não comerciais, instituições de ensino,
estabelecidos nos países elegíveis.

Data de
encerramento
1 de julho de 2018

Mais informações
Clique Aqui

As candidaturas ao novo Fundo de Cooperação Regional EEA and
Norway Grants já estão abertas e decorrem até 1 de julho.
Esta iniciativa, lançada a 24 de janeiro, tem o seu enfoque na partilha
de conhecimentos, no intercâmbio de boas práticas e de capacitação
em cinco áreas prioritárias dos EEA and Norways Grants 2014-2021:
Inovação, investigação, educação e competitividade;
Inclusão social, emprego jovem e redução da pobreza;
Ambiente, energia, alterações climáticas e economia de baixo
carbono;
Cultura, sociedade civil, boa governança e direitos e liberdades
fundamentais;
Justiça e assuntos Internos.
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Os projetos apoiados devem ser de natureza regional transfronteiriça ou transnacional e envolver
diferentes parceiros, através de consórcio, de pelo menos 3 países.
Através do novo Fundo, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega apoiam, projetos transfronteiriços
e transnacionais europeus, no valor de 34,5 milhões de euros.
No primeiro convite à apresentação de propostas, estão disponíveis 15 milhões de euros.

promoção de produtos agrícolas europeus dentro
e fora da união europeia

Beneficiários:
Organizações profissionais ou interprofissionais
estabelecidas num Estado-Membro;
Organizações profissionais e interprofissionais
da União Europeia;
Organizações de produtores ou associações;

Data de
encerramento
12 de abril de 2018

Mais informações
Clique Aqui

Organismos do setor agroalimentar (Regulamento
da UE n.º 1308/2013)

Objetivo: Criar novas oportunidades de mercado para os agricultores da UE e para o conjunto da indústria
alimentar dentro e fora da União Europeia.
As candidaturas podem assumir duas tipologias:
“Multi programmes”: envolvem no mínimo duas organizações de pelo menos dois países da UE
ou uma ou mais instituições da UE;
“Simple programmes”: envolvem uma ou mais organizações do mesmo país da UE. São geridos
pela autoridade nacional do país da UE em causa; no caso de Portugal correspondem ao Instituto
de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), Gabinete de Planeamento, Políticas e
Administração Geral (GPP) e o Instituto da Vinha e do Vinho, IP (IVV).
O valor do financiamento é essencialmente destinado à promoção dos produtos alimentares da UE em
países terceiros, especialmente aqueles que demonstrem potencial para o aumento das exportações dentro
e fora da UE, sendo o principal objetivo informar os consumidores sobre os vários sistemas e rótulos de
qualidade da UE.
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Os avisos de candidatura encontram-se nos links abaixo:

MULTI PROGRAMMES 2018

Link
AGRI-MULTI-2018

SIMPLE PROGRAMMES 2018

Link
AGRI-SIMPLE-2018

A dotação total está estimada em 169 milhões de euros.
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XI. OUTRAS OPORTUNIDADES QUE SE encontram ABERTAS

Poseur-15-2017-33: Aviso-Concurso
destinado à elaboração de listas
vermelhas de espécies de fauna
(lista vermelha dos invertebrados,
livro vermelho das aves e livro
vermelho dos peixes dulciaquícolas)

Encerramento

Link

12 de março de 2018
(prorrogado)

POSEUR-15-2017-33

Encerramento

Link

15 de março de 2018
(prorrogado)

POSEUR-15-2017-32

Encerramento

Link

16 de março de 2018
(GAL Charneca
Ribatejana)

Anúncio n.º 002/GAL
Charneca
Ribatejana/10211/2017

Encerramento

Link

2ª Fase: 15 de março
de 2018

Aviso n.º 24/SI/2017

Encerramento

Link

2ª Fase: 15 de março
de 2018

Aviso n.º 03/SAICT/2017

Pdr2020: operação 10.2.1.2
– Pequenos investimentos na
transformação e comercialização
(gal charneca ribatejana)

Encerramento

Link

16 de março
de 2018

Anúncio n.º 002/GAL
Charneca Ribatejana/10212/2017

Aviso n.º 09/si/2018 – Sistema de
incentivos “empreendedorismo
qualificado e criativo”

Encerramento

Link

16 de março
de 2018

Aviso n.º 09/SI/2018

Pdr2020: operação 8.1.3 –
Prevenção da floresta contra
agentes bióticos e abióticos
(3º anúncio)

Encerramento

Link

23 de março de 2018
(prorrogado)

Anúncio n.º 03/Ação 8.1.3/ 2018

Poseur-15-2017-32: Aviso-Concurso
destinado à elaboração de planos
de ação de espécies e execução
das respetivas ações previstas
(plano de ação do saramugo
e plano de ação do lobo-ibérico)
Pdr2020: operação 10.2.1.1 –
Regime simplificado de pequenos
investimentos nas explorações
agrícolas (gal charneca
ribatejana)
Si: investigação e
desenvolvimento tecnológico
– internacionalização e i&d –
Projetos individuais
Saict-45-2017-03:
internacionalização de i&d
– Projetos individuais
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Poctep – Programa de cooperação
interreg v-a Espanha-Portugal
2014-2020 (abertura da segunda
convocatória para a apresentação
de projetos)

Encerramento

Link

28 de março
de 2018

Anúncio da 2ª Convocatória
POCTEP 2014/2020

Pdr2020: operação 7.11.1 –
Investimentos não produtivos
(2º anúncio)

Encerramento

Link

29 de março de 2018
(prorrogado)

Anúncio n.º 02/Ação
7.11/ 2017

Encerramento

Link

16 de março de 2018

Aviso n.º 08/SI/2018

Encerramento

Link

28 de março de 2018

Aviso n.º 31/SI/2017

Pdr2020: operação 10.2.1.3 –
diversificação de atividades na
exploração (gal ader-al)

Encerramento

Link

29 de março
de 2018

Anúncio n.º002/
ADER-AL/10213/2017

Portugal 2020: si - inovação
produtiva – Regime contratual
de investimento (rci)

Encerramento

Link

29 de março de 2018

Aviso Nº 06/SI/2017

Encerramento

Link

29 de março de 2018

AVISO N.º 26/SI/2016

Encerramento

Link

29 de março de 2018

Aviso n.º 07/SI/2018

Encerramento

Link

29 de março de 2018

Aviso n.º 06/SI/2018

Aviso n.º 08/si/2018 – Sistema de
incentivos “inovação produtiva”

Si: investigação e
desenvolvimento tecnológico
– I&D Empresarial – Projetos
em copromoção

Portugal 2020: si à invest. E
desenv. Tecnológico (si&dt)
– Reg. Contratual de Investimento
(rci) – Proj. de interesse especial
e de interesse estratégico de I&D
– Proj. em co-promoção
Aviso n.º 07/si/2018 – Processo
de acreditação de entidades para
prestação de serviços de inovação –
Projeto simplificado “vale comércio”
Aviso n.º 06/si/2018 – Processo
de acreditação de entidades para
prestação de serviços de inovação –
projeto simplificado “vale economia
circular”
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Aviso n.º alt20-52-2018-01 –
Sistema de apoio a ações coletivas
“internacionalização”

Aviso n.º alt20-53-2018-02 –
Sistema de apoio a ações coletivas
“qualificação”
Portugal 2020: si à invest. E
desenv. Tecnológico (si&dt)
– Reg. Contratual de Invest. (rci)
– Proj. de interesse especial e de
interesse estratégico de I&D –
Proj. I&D individuais
Aviso n.º alt20-21-2018-04 – Ações
de sensibilização e formação de
promotores de empresas e ações
de que decorra a criação líquida de
emprego ou criação de empresas

Encerramento

Link

29 de março de 2018

Aviso n.º ALT20-52-2018-01

Encerramento

Link

29 de março de 2018

Aviso n.º ALT20-53-2018-02

Encerramento

Link

29 de março de 2018
AVISO N.º 25/SI/2016

Encerramento

Link

30 de março de 2018

Aviso n.º ALT20-21-2018-04

Encerramento

Link

5ª Fase: 30 de março
de 2018

Aviso N.º ALT20-43-2017-02

Encerramento

Link

31 de março de 2018

Aviso n.º 22/SI/2017

Aviso n.º alt20-53-2018-03 –
infraestruturas de
acolhimento empresarial

Encerramento

Link

16 de abril de 2018

Aviso n.º ALT20-53-2018-03

Poseur-07-2018-02: aviso-concurso
para sistemas de gestão de frotas
com funcionalidades de promoção
da ecocondução para redução de
consumos energéticos – aumento
do nível de proteção do ambiente

Encerramento

Link

26 de abril de 2018

POSEUR-07-2018-02

Pdr2020: operação 10.2.1.4 –
Cadeias curtas e mercados locais
(gal leadersor)

Encerramento

Link

30 de abril de 2018

Clique Aqui

Planos de ação integrados
para as comunidades
desfavorecidas
Si: projetos autónomos
de formação
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Eficiência energética nas
infraestruturas públicas da
administração local - aviso nº
alt20-03-2017-27

Encerramento

Link

3ª Fase: 30 de abril
de 2018

Aviso N.º ALT20-03-2017-27

Pdr2020: operação 10.3.1 –
Cooperação interterritorial e
transacional dos gal (1º concurso)

Encerramento

Link

30 de junho de 2018

Anúncio n.º 001/
PDR2020/103/2017

Encerramento

Link

30 de junho de 2018

Turismo de Portugal

Encerramento

Link

03 de setembro de 2018
(Geminação de cidades
e Redes de cidades)

Clique Aqui

Portugal 2020: si – Projetos
de formação em processos
de inovação

Encerramento

Link

28 de dezembro
de 2018

Aviso Nº 18/SI/2017

Linha de apoio à
sustentabilidade

Encerramento

Link

31 de dezembro
de 2018

Turismo de Portugal

Encerramento

Link

31 de dezembro
de 2018

Turismo de Portugal

Saict-45-2017-04: Proteção de
direitos de propriedade intelectual
– Projetos individuais – Regime
contínuo

Encerramento

Link

31 de dezembro
de 2018

Aviso n.º 04/SAICT/2017

Si: proteção de direitos
da propriedade intelectual
e industrial

Encerramento

Link

31 de dezembro de 2018

Aviso n.º 23/SI/2017

Encerramento

Link

Não definido

Portaria nº 259-A/2017

Linha de apoio à valorização
turística do interior

Programa “europa para
os cidadãos”

Linha de apoio à qualificação
da oferta 2017/2018

Linha créd. Garantida para
armaz.de batata
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XII. Eventos
SeSSÕES DE BRAINSTORMING E CRIATIVIDADE - “PROVERE MONTADO
DE SOBRO E CORTIÇA”
SESSÕES DE BRAINSTORMING E CRIATIVIDADE

Conheça as potencialidades do Montado de Sobro e Cortiça, os desafios e oportunidades para a criação de valor e
promoção de ideias inovadores com base neste recurso endógeno sustentável e inimitável.
Dia 21 de março, 9h30 às 13h00, Observatório do Sobreiro e da Cortiça, Coruche
Dia 22 de março, 9h30 às 13h00, local a designar, Ponte de Sor

SESSÕES DE BRAINSTORMING E CRIATIVIDADE TEMÁTICAS E PERSONALIZADAS

Conheça as áreas críticas de sucesso do Montado de Sobro e Cortiça e receba contributos e apoio para desenvolver
a sua ideia.

Temas

1ª edição

2ª edição

Turismo e Visitação

5 de abril, 09h30 às 13h00

Junho (a definir)

Floresta e Agroalimentar

5 de abril, 14h00 às 17h30

Julho (a definir)

Design e Novos Produtos
da Cortiça

6 de abril, 09h30 às 13h00

Setembro (a definir)

CONCURSO DE IDEIAS E CRIATIVIDADE
1 Ecossistema I 4 categorias I 4 prémios I 1 evento
(1) Turismo e Visitação, (2) Floresta e Agroalimentar, (3) Design e Novos Produtos da Cortiça e (4) Moda
Mais informações e inscrições brevemente disponível: aqui.
e-mail: observatorio@cm-coruche.pt I telefone: 243 610 210
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Seminários
seminário internacional território, políticas e governança

Decorre no próximo dia 12 de março, na reitoria da universidade Nova de Lisboa, um seminário internacional sobre
Modelos de Governança e a territorialização das Políticas Públicas, promovido pela Agência para o Desenvolvimento
e Coesão, I.P.
Este seminário conta com a participação de peritos nacionais e internacionais, para debater os diferentes modelos
de territorialização e de governança de políticas públicas.
O seminário conta com a presença do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, do Secretário
de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza e do Diretor Geral de Política Regional e Urbana da
Comissão Europeia, de Marc Lemaitre.
O programa pode ser consultado aqui.
A inscrição é gratuita e pode ser efetuada aqui.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL “TERRITÓRIO, POLÍTICAS E GOVERNANÇA”

Irá decorrer no próximo dia 22 de março, em Bruxelas, um evento de apresentação e preparação para a quarta
convocatória do Interreg Europe, onde terão lugar momentos de apresnetação de projetos e procura de parceiros.
O Programa do evento está disponível aqui.
Mais informações podem ser obtidas no site do evento, aqui.
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VOLUNTARIADO JOVEM PARA A NATUREZA E FLORESTAS

O Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, promovido pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude, IP. visa promover práticas de voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza,
florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral, bem como da preservação
contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de
territórios afetados.
Está a decorrer a fase de candidaturas para entidades promotoras e a segunda fase destina-se a jovens com
idade compreendida entre os 18 e 30 anos.
Podem candidatar-se ao Pograma as seguintes entidades promotoras: Câmaras Municipais; Juntas de
Freguesia; Entidades constantes do Registo Nacional das Organizações Não Governamentais de Ambiente e
Equiparadas; Entidades constantes do Registo das Organizações de Produtores Florestais; Associações de jovens
inscritas no Registo Nacional do Associativismo Jovem; Estabelecimentos de ensino com ensino secundário
e estabelecimentos de ensino superior e Outras entidades que prossigam objetivos abrangidos pela área de
intervenção deste programa, mediante despacho autorizador do Conselho Diretivo do Instituto Português do
Desporto e Juventude, I.P.
Consulte o Regulamento.
As entidades promotoras devem fazer a sua candidatura aqui.
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LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA AZUL

A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, presidiu, a 20 de fevereiro, ao lançamento do programa Escola Azul.
O programa Escola Azul é um projeto nacional que pretende promover a literacia do oceano e reforçar a ligação
do setor do mar às escolas. O projeto é coordenado pela Direção-Geral de Política do Mar e conta com o apoio
científico e de cooperação da Ciência Viva.
Este projeto é dirigido a instituições de ensino, públicas ou privadas, que queiram ou estejam a desenvolver
projetos ligados ao oceano. Conta com a parceria de uma grande variedade de entidades ligadas ao mar,
salientando desde logo as diferentes dimensões em que o oceano pode ser trabalhado.
Mais informações disponíveis aqui.

orçamento participativo portugal 2018

Já arrancou o Orçamento Participativo Portugal (OPP) 2018. Entre 24 de janeiro e 24 de abril é
possível submeter Propostas. Pode registar a sua proposta ou votar nos projetos da sua preferência nas
bibliotecas públicas e municipais e Espaços Cidadão. Até dia 30 de Setembro todos podem escolher, através
do voto, como vão ser investidos os 5 milhões de euros do OPP.
Entre 11 de junho e 30 de setembro todos podem votar nas propostas OPP, através do portal ou
por SMS gratuito.
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fam – fundo de apoio municipal

Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2018, foi alterado o artigo 19.º da Lei nº 53/2014, de 25 de
agosto, através da qual a subscrição do capital social do FAM foi alterada por redução dos montantes anuais a
realizar pelo Estado e pelos municípios, para um montante total de 417.857.175€.
Os montantes a subscrever pelos detentores do capital social do FAM podem ser consultados nesta listagem.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INICIA ITINERÁRIO NACIONAL POR PROJETOS
DE INOVAÇÃO SOCIAL

A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, inaugurou, em
janeiro, o seu itinerário nacional por projetos de inovação social, tendo efetuado uma visita à IRIS – Incubadora
Regional de Inovação Social, localizada no Tâmega Park, em Amarante.
Nesta visita, foram apresentados cinco projetos de Inovação Social desta região que estão a ser desenvolvidos
com o apoio da incubadora, sendo que dois deles também são apoiados pela Iniciativa Portugal Inovação
Social.
Esta iniciativa levará a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa a percorrer o país para conhecer,
ao longo do ano, vários projetos de inovação social.
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Consórcio do PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça” presente na BTL

O Consórcio do PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça” marcou presença na 30.ª edição da Bolsa de Turismo
de Lisboa, uma feira de referência para a promoção e divulgação das ofertas do setor do turismo, tanto a nível
nacional como internacional, que se realizou, entre 28 de fevereiro e 4 de março, na FIL.
Com o intuito de divulgar e promover o ecossistema rico, sustentável e único no mundo, com grande valor e
significado económico para o país, o montado de sobro, assim como os vários recursos e pontos de interesses
provenientes do seu território, os municípios e entidades do Montado organizaram, durante os cinco dias, um
programa de atividades direcionadas para profissionais, investidores e público em geral.
Apresentações, passatempos, atuações de grupos folclóricos, confeção e degustação de pratos típicos da região
central do país, mais especificamente, do Alentejo e do Ribatejo e mostra de produtos tradicionais e regionais,
são alguns exemplos das ações executadas para dar a conhecer a oferta da região onde o montado de sobro
predomina na paisagem.
Os stands dos municípios do PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça” estiveram incluídos no maior stand
do certame, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo/Ribatejo, que mantém a campanha promocional
“Desligue”, um conceito inspirado nas características únicas da região, desafiando os visitantes, turistas
portugueses e estrangeiros, a “desligarem-se” do stress do dia-a-dia para viverem momentos únicos e
inesquecíveis no montado. Mais do que a cortiça e a indústria corticeira, a tranquilidade, a história e a cultura,
a natureza e a gastronomia de qualidade, fazem deste território um lugar verdadeiramente único e desejável.

Cofinanciado por:

