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BENEFICIáRIOS: 

Administração direta, indireta e autónoma;  

Setor Empresarial do Estado e Local; 

Estabelecimentos de ensino;  

universidades e Institutos Politécnicos; 

Centros de Investigação;  

Empresas independentemente da sua forma jurídica; 

Associações Não-governamentais de Ambiente e 
equiparadas.

I. FuNDO AMBIENTAL

A Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020) estabelece um compromisso colaborativo 
para a promoção de uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e para a construção 
de uma sociedade de baixo carbono, racional e eficiente na utilização dos seus recursos, traduzido 
em modelos de conduta sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana. As iniciativas 
a desenvolver no quadro do presente Aviso devem prosseguir os objetivos da ENEA e estimular a 
colaboração entre agentes de Educação Ambiental, fomentando sinergias e otimizando recursos 
disponíveis.

O presente aviso tem como objetivo geral apoiar as operações que deverão contribuir para uma cidadania 
ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e para a construção de uma sociedade que promova 
a eficiência hídrica cujo sucesso passará pela sensibilização, pela capacitação e pela mudança de 
comportamento dos utilizadores e dos setores económicos, que conjugue equidade e a qualidade  
de vida dos cidadãos.

Os objetivos específicos são:

a. Realização de projetos de Educação Ambiental (sensibilização e formação) dirigidos aos diversos 
setores económicos, nomeadamente, agricultura, indústria e turismo, para a adoção de práticas  
mais sustentáveis, no uso eficiente da água, com especial foco na redução dos consumos;

b. Dinamizar programas, atividades e campanhas de Educação Ambiental, incluindo, nomeadamente  
a promoção de boas práticas e iniciativas meritórias no uso eficiente da água e redução de consumos 
dirigidas aos cidadãos;

c. Contribuir para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre os novos desafios ambientais, 
designadamente a promoção de uma nova atitude relativamente à valorização do recurso água;

DATA DE  
ENCERRAMENTO

22 DE ABRil DE 2018 
(18H00)

MAiS iNFORMAçõES
Aviso n.º 3771-A-2018

EDuCAÇÃO AMBIENTAL + SuSTENTáVEL: PROMOVER O uSO EFICIENTE DA águA 

http://www.fundoambiental.pt/ficheiros/enea-2020-pdf.aspx
http://www.fundoambiental.pt/legislacao/aviso-n-3771-a2018-educacao-ambiental--sustentavel-promover-o-uso-eficiente-da-agua-pdf.aspx
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I. FuNDO AMBIENTAL

d. Fomentar a criação de valor, políticas e práticas ambientais mais sustentáveis, promovendo a alteração 
de comportamentos, individuais e coletivos.

As tipologias de operações abrangidas pelo presente aviso são as seguintes:

a. Participação ativa do público (e.g. atividades de educação-ação, concursos de ideias);

b. Efeito multiplicador (e.g. formação e capacitação que potenciem a disseminação do conhecimento);

c. Sensibilização ambiental (por exemplo, campanhas de comunicação, anúncios publicitários, 
plataformas digitais);

d. Participação passiva do público (e.g. exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, planos de 
sustentabilidade, conferências/ seminários).

A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente aviso é de 500.000€. A taxa máxima 
de cofinanciamento de 70% para todos os beneficiários, exceto para as associações não-
governamentais de ambiente e equiparadas que é de 95%, incidindo sobre o total de despesas 
elegíveis, com cofinanciamento limitado a 50.000€ por operação.
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BENEFICIáRIOS: 

Administração direta, indireta e autónoma; 

Setor Empresarial do Estado e Local; 

Estabelecimentos de ensino; 

universidades e Institutos Politécnicos; 

Centros de Investigação; 

Empresas independentemente da sua forma jurídica; 

Organizações Não-governamentais de Ambiente  
e equiparadas, e associações de âmbito local; 

Associações não consideradas no ponto anterior  
e Fundações.

I. FuNDO AMBIENTAL

A Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020) estabelece um compromisso colaborativo 
para a promoção de uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e para a construção 
de uma sociedade de baixo carbono, racional e eficiente na utilização dos seus recursos, traduzido 
em modelos de conduta sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana. As iniciativas a 
desenvolver no quadro do presente Aviso devem prosseguir os pilares referidos na ENEA, em particular o 
pilar “Valorizar o Território” e estimular a colaboração entre agentes de Educação Ambiental, fomentando 
sinergias e otimizando recursos disponíveis.

As operações a apoiar deverão contribuir para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento 
sustentável, pela sensibilização, capacitação e mudança de comportamentos, contribuindo para a 
conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas de água doce interiores e seus serviços.

O presente aviso tem como objetivos específicos:

a. Dinamizar ações de participação dos cidadãos na resolução dos seus problemas ambientais locais dos 
ecossistemas de água doce interiores e seus serviços, incentivando a concretização de ações reais e 
locais;

b. Promover projetos e iniciativas de Educação Ambiental, designadamente de monitorização cidadã, 
envolvendo as comunidades escolares e agentes de desenvolvimento locais, na valorização dos 
ecossistemas de rios e ribeiras próximos;

DATA DE  
ENCERRAMENTO

22 DE ABRil DE 2018 
(18H00)

MAiS iNFORMAçõES
Aviso n.º 3771-B/2018

EDuCAÇÃO AMBIENTAL + SuSTENTáVEL: REPENSAR RIOS E RIBEIRAS 

http://www.fundoambiental.pt/ficheiros/enea-2020-pdf.aspx
http://www.fundoambiental.pt/legislacao/aviso-n-3771-b2018-educacao-ambiental--sustentavel-repensar-rios-e-ribeiras-pdf.aspx
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I. FuNDO AMBIENTAL

c. Fomentar ações e compromissos dos agentes económicos e autoridades locais na adoção continuada 
de práticas de preservação dos ecossistemas de água doce interiores e seus serviços;

d. Potenciar a fruição sustentável e a redução da pressão nos ecossistemas de água doce interiores  
e seus serviços pelas comunidades e agentes económicos.

As tipologias de operações abrangidas pelo presente aviso são as seguintes:

a. Participação ativa do público (e.g. atividades de educação-ação, concursos de ideias);

b. Efeito multiplicador (e.g. formação e capacitação que potenciem a disseminação do conhecimento);

c. Sensibilização ambiental (e.g. campanhas de comunicação, anúncios publicitários, plataformas 
digitais);

d. Participação passiva do público (e.g. exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, planos  
de sustentabilidade, conferências/ seminários).

A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente aviso é de 500.000€.

A taxa máxima de cofinanciamento de 70% para todos os beneficiários, exceto para as associações  
não-governamentais de ambiente e equiparadas que é de 95%, incidindo sobre o total de despesas 
elegíveis, com cofinanciamento limitado a 50.000€ por operação.

Contribuir para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre os novos desafios ambientais, designadamente 
a promoção de uma nova atitude relativamente à valorização do recurso água;
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BENEFICIáRIOS: 

Juntas de Freguesia (a Junta de Freguesia pode 
também apresentar a candidatura em consórcio, 
sendo a entidade líder, estabelecendo acordos ou 
contratos com as seguintes entidades: Juntas de 
Freguesia; 

Micro e pequenas e médias empresas; 

Entidades gestoras de fluxos específicos; 

universidades, centros tecnológicos, unidades de 
I&D e outras infraestruturas tecnológicas; 

Entidades reconhecidas pela prática de I&D, nos 
termos estabelecidos pelo MCTES; 

Organizações não-governamentais de diferentes 
âmbitos)

I. FuNDO AMBIENTAL

O presente aviso tem como objetivo geral implementar soluções locais de economia circular, 
demonstrando os benefícios económicos, sociais e ambientais associados. São objetivos específicos 
desenvolver soluções enquadradas, designadamente nas ações 1 e 4 do Plano de Ação para a Economia 
Circular:

a. Desenhar, Reparar, Reutilizar - uma responsabilidade alargada do produtor: aumentar a reutilização 
de produtos, nomeadamente os abrangidos pela responsabilidade alargada do produtor e outros de 
consumo massificado, diminuir a produção de resíduos e contribuir para uma conceção de produtos 
com múltiplas vidas úteis;

b. Alimentar sem sobrar – produção sustentável para um consumo sustentável: conhecer e monitorizar  
a realidade nacional em matéria de desperdício alimentar na cadeia de valor, diminuir a produção  
de resíduos orgânicos e aumentar a produtividade da cadeia de valor, sobretudo nos setores ligados  
à indústria alimentar, contribuindo para a conservação dos recursos naturais e contribuir para  
a edução do produtor/ consumidor.

A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de 1.000.000€, com um 
cofinanciamento de 85% até um valor máximo de 25.000€ por candidatura.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

14 DE ABRil DE 2018 
(18H00)

MAiS iNFORMAçõES
Aviso n.º 3498-A/2018

ECONOMIA CIRCuLAR EM FREguESIAS (JuNTAR)

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/RCM190A_2017.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/RCM190A_2017.pdf
http://www.fundoambiental.pt/legislacao/aviso-n-3498-a2018-economia-circular-em-freguesias-juntar-pdf.aspx
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II. PDR 2020

O presente aviso visa promover a melhoria das condições de vida, 
de trabalho e de produção dos agricultores e contribuir para o 
processo de modernização e de capacitação das empresas do setor 
agrícola.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas 
explorações agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede 
de análise, seja superior ou igual a 1.000€ e inferior ou igual a 
40.000€.

A dotação orçamental total é de 400.000€.

Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não 
reembolsável até ao limite de 25.000€ de apoio por beneficiário.  
O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível,  
é de 50%.

Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

25 DE MAiO DE 2018

MAiS iNFORMAçõES
Operação 10.2.1.1

OPERAÇÃO 10.2.1.1. PEquENOS INVESTIMENTOS NAS ExPLORAÇõES AgRÍCOLAS  
(gAL TERRAS DENTRO – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEgRADO)

O presente aviso visa contribuir para o processo de modernização 
e capacitação das empresas de transformação e comercialização 
de produtos agrícolas.

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

A dotação orçamental total é de 257.466€.

Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não 
reembolsável até ao limite de 150.000€ de apoio por beneficiário. 
O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível,  
é de 45%.

Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

25 DE MAiO DE 2018

MAiS iNFORMAçõES
Operação 10.2.1.2

OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEquENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO  
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODuTOS AgRÍCOLAS (gAL TERRAS DENTRO  
– ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEgRADO)

http://www.terrasdentro.pt/images/26mar/4 Aviso 10.2.1.1 GAL TD2020.pdf
http://www.terrasdentro.pt/images/26mar2/4 Aviso 10.2.1.2 GAL TD2020.pdf
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BENEFICIáRIOS: 

Estabelecimentos públicos de ensino e organismos 
do Ministério da Educação e outras pessoas coletivas 
de direito público e de direito privado, com ou sem 
fins lucrativos.

III. POCH – PROgRAMA OPERACIONAL CAPITAL HuMANO

As operações a apoiar no âmbito do aviso tem como objetivo desenvolver projetos de reforço das 
capacidades de gestão das escolas e do pessoal ao seu serviço, dotando-as de instrumentos que lhes 
permitam melhorar as práticas docentes e a qualidade das aprendizagens, bem como desenvolver ações 
específicas dirigidas à promoção da qualidade, da eficiência e da eficácia do sistema, contribuindo para 
melhorar o sucesso escolar. 

As intervenções são apoiadas através de:

a. Ações que apoiem o desenvolvimento de projetos inovadores centrados na melhoria da qualidade 
pedagógica e organizativa das escolas e da qualidade das aprendizagens, promovendo a eficiência da 
gestão dos recursos na educação e na formação, o desenvolvimento de recursos didáticos inovadores 
e a certificação e avaliação;

b. Ações associadas ao reforço de competências na área das TiC, o reforço da qualidade das 
aprendizagens nas diferentes disciplinas, o reforço do ensino das ciências naturais e o 
desenvolvimento de projetos culturais nas escolas.

A dotação de FSE a alocar ao presente aviso é de 5.000.000€. O apoio a conceder reveste a natureza de 
subvenção não reembolsável e o montante máximo elegível é de 50.000€.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

30 DE ABRil DE 2018

MAiS iNFORMAçõES
Aviso n.º POCH-67-2018-04

AVISO N.º POCH-67-2018-04 – quALIDADE E EFICIêNCIA DO SISTEMA DE EDuCAÇÃO  
E FORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DO SuCESSO ESCOLAR – PARCERIAS PARA  
A MELHORIA DA quALIDADE DO SISTEMA DE EDuCAÇÃO E FORMAÇÃO

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=234e1572-a9bd-49bb-9e6f-a87931bfeadf
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BENEFICIáRIOS: 

Pessoas coletivas de direito privado sem fins 
lucrativos, nomeadamente os Centros de Apoio à 
Vida Independente (CAVI), com natureza jurídica 
de Organização Não-governamental das Pessoas 
com Deficiência (ONgPD) e estatuto de Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS).

IV. POISE – PROgRAMA OPERACIONAL INCLuSÃO SOCIAL  
      E EMPREgO

São objetivos do presente aviso:

a. Disponibilizar um serviço de assistência pessoal de apoio à pessoa com deficiência ou incapacidade 
para a realização de atividades que, em razão das limitações decorrentes da sua interação com as 
condições do meio, não possa realizar por si própria;

b. Criar os Centros de Apoio à Vida independente (CAVi), entidades beneficiárias e responsáveis pela 
promoção e disponibilização de assistência pessoal às pessoas com deficiência ou incapacidade.

São elegíveis as seguintes ações:

1. Enquadráveis na Assistência Pessoal, de acordo com a alínea c) do art.º 175º do REiSE;

2. Atividades decorrentes do exercício das atribuições dos CAVi, no âmbito da organização e 
funcionamento dos serviços de assistência pessoal, concretizadas em atividades com a seguinte 
classificação:

a. Funcionamento da estrutura de apoio;

b. Ações de formação;

c. Encontros, seminários, workshops, ações de divulgação;

d. Outras atividades (complementares e no âmbito das atribuições do CAVi, não enquadráveis nas 
classificações anteriores).

A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 23.506.254,00€. 

Os apoios a conceder no âmbito deste concurso revestem a natureza de subvenção não reembolsável, 
assumindo a modalidade de reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos. 

DATA DE  
ENCERRAMENTO

07 DE MAiO DE 2018 
(18H00)

MAiS iNFORMAçõES
Aviso POISE-38-2018-04

MODELOS DE APOIO À VIDA INDEPENDENTE (MAVI)

http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/73143/AAC_TO+3.18+MAVI_POISE-38-2018-04_v2_20180313.pdf/e34598d9-54d6-49df-a978-df1ae81dff3b
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BENEFICIáRIOS: 

Organizações que integram a Economia 
Social (Cooperativas, Associações Mutualistas, 
Misericórdias, Fundações, Entidades com estatuto 
de IPSS, Associações, Entidades abrangidas pelos 
subsetores comunitário e autogestionário).

IV. POISE – PROgRAMA OPERACIONAL INCLuSÃO SOCIAL  
      E EMPREgO

O aviso tem como objetivos:

Estimular a criação, desenvolvimento e/ou crescimento de iniciativas de inovação e 
empreendedorismo social (IIES) de elevado potencial de impacto, promovendo a sua robustez 
operacional e financeira;

Dinamizar a prática de investimento social ao alavancar o financiamento privado ou público de 
investidores sociais e aprofundar a sua vocação de filantropia de impacto, a qual implica o apoio 
financeiro plurianual a iniciativas, disponibilizando acompanhamento e requerendo medição de 
resultados e promoção da sua sustentabilidade financeira.

São elegíveis ações de criação, desenvolvimento e/ou crescimento de iiES, de elevado potencial de 
impacto, nomeadamente o desenvolvimento de produtos plataformas ou serviços inovadores com 
incidências sociais positivas, que contem com o apoio e cofinanciamento de investidores sociais, conforme 
condições do aviso.

O financiamento público indicativo afeto ao presente concurso é de 7.000.000€, envolvendo uma 
comparticipação pública de 70% e uma contribuição privada de 30%. 

A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela 
Contribuição Pública Nacional (15%).

DATA DE  
ENCERRAMENTO

10 DE MAiO DE 2018

MAiS iNFORMAçõES
Aviso POISE-39-2018-03

PROgRAMA DE PARCERIAS PARA O IMPACTO

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=743f895d-466d-41cf-ab62-60bd3fc4b791
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BENEFICIáRIOS: 

Pessoas coletivas de direito público pertencentes à 
administração central; rede de centros do IEFP, IP, 
incluindo os centros de gestão participada; pessoas 
coletivas de direito privado, com ou sem fins 
lucrativos.

IV. POISE – PROgRAMA OPERACIONAL INCLuSÃO SOCIAL  
      E EMPREgO

O presente aviso visa promover a inclusão de públicos que se encontram há mais tempo afastados  
do mercado de trabalho e que, por serem detentores de baixas qualificações, passam por processos  
de desmotivação e de perda de competências que dificultam a participação na vida ativa e a integração 
em medidas ativas de emprego para desempregados, em particular em processos sustentados  
de qualificação profissional, potenciadores de um regresso mais célere ao mercado de trabalho.  
São destinatários os desempregados de longa duração (DlD) e os desempregados não DlD,  
com habilitações inferiores ao ensino secundário.

As ações elegíveis são as ações de formação modular certificadas, estruturadas sob a forma de Unidades 
de Formação de Curta Duração (UFCD), de nível 2 a 4 do QNQ, no quadro de um determinado percurso 
formativo, com vista à obtenção de uma qualificação correspondente a uma determinada saída 
profissional.

A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 80.000.000€ para uma meta de  
258.065 participantes. A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social 
Europeu (85%) e pela contribuição pública nacional (15%). O financiamento máximo 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.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

3 DE MAiO DE 2018

MAiS iNFORMAçõES
Aviso POISE-31-2018-05

3.03 – FORMAÇÃO MODuLAR PARA DLD

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=ce993052-a2d8-45d0-a77c-79110608e764
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BENEFICIáRIOS: 

No âmbito da inovação: organismos científicos  
ou técnicos, públicos ou privados, reconhecidos  
pela Administração, empresas da pesca ou da indústria 
de transformação e outros operadores da fileira da 
pesca, desde que em colaboração com organismo 
científico ou técnico reconhecido pela administração, 
que valida os seus resultados;

No âmbito das parcerias entre cientistas e 
pescadores: organismos de direito público, pescadores, 
organizações de pescadores (incluindo organizações 
de produtores), GAl-Pesca, organizações não 
governamentais.

V. MAR2020

Os objetivos e prioridades visadas do Aviso são: estimular a criação e difusão de processos e produtos 
inovadores nas pescas e na transformação e comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura,  
bem como promover a transferência de conhecimentos através de parcerias entre cientistas e pescadores.

As tipologias de atividades a apoiar são as seguintes:

No âmbito da inovação, as operações no domínio da pesca e da transformação e comercialização  
que visem desenvolver ou introduzir: produtos e equipamentos novos ou substancialmente 
melhorados; técnicas e processos novos ou melhorados; sistemas de gestão e de organização novos  
ou melhorados;

No âmbito das parcerias entre cientistas e pescadores, as operações que: prevejam a criação de redes, 
acordos de parcerias ou associações entre um ou vários organismos científicos independentes e 
pescadores, ou uma ou várias organizações de pescadores nos quais podem participar organismos 
técnicos; envolvam atividades realizadas no quadro das redes, dos acordos de parceria ou das 
associações entre um ou vários organismos científicos independentes e pescadores.

A dotação orçamental é de 3.000.000€.

Os apoios públicos revestem a forma de subvenção não reembolsável. A taxa de apoio público é de 50% 
das despesas elegíveis da operação, sendo elevada para 60% se a operação for executada por organização 
de pescadores, 75% se a operação for executada por organização de produtores e 100% se o beneficiário 
for um organismo de direito público.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

19 DE MAiO DE 2018

MAiS iNFORMAçõES
Clique Aqui

AVISO Nº20/2018 - APOIO À INOVAÇÃO E À TRANSFERêNCIA ENTRE CIENTISTAS E 
PESCADORES

http://www.mar2020.pt/wp-content/uploads/2018/03/Aviso_20.pdf
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BENEFICIáRIOS: 

Empresas com atividade e despesa em I&D.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

31 DE MAiO DE 2018

MAiS iNFORMAçõES

SIFIDE – SISTEMA DE INCENTIVOS FISCAIS À I&D EMPRESARIAL

VI. OuTRAS OPORTuNIDADES

O SiFiDE – Sistema de incentivos Fiscais à i&D Empresarial visa 
aumentar a competitividade das empresas, apoiando o seu esforço 
em investigação e Desenvolvimento através da dedução à coleta do 
iRC das respetivas despesas.

Encontra-se a decorrer a apresentação de candidaturas relativas ao exercício fiscal de 2017. As empresas 
com período de tributação diferente do ano civil deverão fazê-lo até ao último dia do quinto mês seguinte 
à data do termo do período de tributação a que respeitam as despesas de i&D. 

O processo de candidatura tem início com o registo prévio no portal SIFIDE que lhe dá acesso ao 
preenchimento e submissão do formulário eletrónico de candidatura.

O formulário devidamente preenchido deverá ser enviado por via eletrónica até ao final do mês de maio. 

As taxas de dedução em vigor para o presente exercício são:

Taxa de base – 32,50% das despesas realizadas no ano da candidatura; 

Taxa incremental – 50% do aumento desta despesa em relação à média dos 2 anos anteriores, até ao 
limite de 1,5 milhões de euros 

Às empresas recentes, que ainda não completaram 2 exercícios e que não beneficiaram da taxa 
incremental, aplica-se uma majoração de 15% à taxa base.

Clique Aqui

http://sifide.ani.pt/
http://sifide.ani.pt/index.php?cat=6
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BENEFICIáRIOS: 

Organismos públicos nacionais, regionais ou locais; 
instituições de educação ou de investigação; 
organizações sem fins lucrativos; empresas privadas; 
organizações internacionais, transnacionais  
e transfronteiriças.

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 e competitividade, eficiência dos recursos, gestão dos riscos 
territoriais, biodiversidade e património natural e cultural. Está disponível um orçamento de 43 milhões  
de euros, distribuídos pelos quatro eixos e prioridades:

Promover a inovação e a competitividade;

Promover a eficiência dos recursos;

Fortalecer a resiliência do território face aos riscos de origem natural, climática e humana;

Valorizar a biodiversidade e os ativos naturais e culturais.

Cada projeto a apresentar deve focar-se numa única prioridade e deve envolver no mínimo três parceiros 
localizados em regiões elegíveis de três estados membros e deve demonstrar como será beneficiada 
em toda a área do Programa. 

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% e a 
elegibilidade das despesas respeita os regulamentos em vigor.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

01 DE JUNHO DE 2018  
(1:00 PM HORA DE liSBOA)

MAiS iNFORMAçõES

Clique Aqui

INTERREg ESPAÇO ATLÂNTICO – 2ª CONVOCATÓRIA

VI. OuTRAS OPORTuNIDADES

http://www.atlanticarea.eu/
https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=8a83c1e79984acfe9163a7fe651c048dfdad75f74f37423cd4a03494defec35a7fbead4f7c6a1b262958c0ed5939755d
https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=97c22b0905efbef86b8cb671fb7787534d3ab6b593c091572964ddaf6148acc22df7106721aa3d4988d2712097b25cc9
https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=5c82a309f620470f86c1618630fdde302504925278b7b3d7fc1afad1f89aa88ca7fbecfd9fa93853c3d2430c50013c40
https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=55477225aeaff9a5aa0ae5b19d59f92bc223f35a4e366cf1e0929c1087afc16b88d1fb7bff1ceab5671445f5f7809453
https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=e6f2974f4480408aa99122532764d9aac09f3f4b90bbb2e89baa757833dfcaef701b83255c42391b52bd2377b246b4fc
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BENEFICIáRIOS: 

Organismos públicos nacionais, regionais  
ou locais, outras organizações que implementem 
políticas regionais e entidades privadas sem  
fins lucrativos.

A 4ª Convocatória do programa “interreg Europe” irá abrir a 7 de maio. O programa interreg Europe 
tem como objetivo melhorar a implementação de políticas e programas de desenvolvimento regional, 
sobretudo Programas de Cooperação Territorial, bem como programas de investimento para o 
Crescimento e Emprego, criando oportunidades de partilha de boas práticas, ideias e experiências.  
Os projetos a candidatar devem ter foco nos seguintes eixos:

Eixo 1 – Reforçar a investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação;

Eixo 2 - Reforçar a competitividade das PME;

Eixo 3 - Apoiar a transição para uma economia de baixo carbono em todos os setores;

Eixo 4 - Proteger o meio ambiente e promover a eficiência de recursos.

O programa é financiado pelo FEDER num valor global de 359.000.000€ para o período 2014-2020.  
Os documentos referentes ao processo de candidatura serão publicados no início de abril.

PERíODO PARA  
SUBMiSSãO DE  
CANDiDATURAS

7 DE MAiO A 2 
2 DE JUNHO DE 2018

MAiS iNFORMAçõES

Clique Aqui

INTERREg EuROPE – ANúNCIO DO 4ª AVISO

VI. OuTRAS OPORTuNIDADES

https://www.interregeurope.eu/apply/
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DATA DE ABERTURA  
DA Call

DATA DE ABERTURA  
DA Call

MAiS iNFORMAçõES

MAiS iNFORMAçõES

PROJETOS TRADICIONAIS  
– Subprograma para o Ambiente

PROJETOS TRADICIONAIS – 
Subprograma para a Ação Climática

PROJETOS INTEgRADORES  
– Subprogramas para o Ambiente  
e para a Ação Climática

PROJETOS DE ASSISTêNCIA TÉCNICA 
- Subprogramas para o Ambiente  
e para a Ação Climática

PROJETOS PREPARATÓRIOS  
- Subprograma para o Ambiente

ACORDOS DE SuBVENÇÃO 
ESPECÍFICOS PARA AS ONg  
COM ACORDOS-PARCERIA

ABRil DE 2018

JUNHO DE 2018

CLIquE AquI

CLIquE AquI

BENEFICIáRIOS: 

Organismos públicos, empresas e entidades privadas 
sem fins lucrativos.

Em 2018 existirão diversos convites à apresentação de candidaturas no âmbito do Programa LIFE 
(Financial Instrument for the Environment). Este programa visa o desenvolvimento sustentável para  
a concretização dos objetivos e metas da Estratégia Europa 2020, bem como dos demais planos e projetos 
relevantes da UE em matéria de ambiente e clima. 

PROgRAMA LIFE: CALENDáRIO 2018

VI. OuTRAS OPORTuNIDADES

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#envcalendartrad
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#envcalendartrad
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#climcalendartrad
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#climcalendartrad
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/integrated/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/integrated/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/integrated/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/technical/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/technical/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/technical/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/preparatory/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/preparatory/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/ngos/index.htm#calendar18
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/ngos/index.htm#calendar18
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/ngos/index.htm#calendar18
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
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BENEFICIáRIOS: 

Entidades do setor audiovisual (empresas privadas, 
organizações sem fins lucrativos, associações, IPSS, 
fundações, câmaras municipais) que pertençam aos 
países participantes do subprograma MEDIA e que 
constam do presente aviso.

O objetivo do presente aviso é facilitar a aquisição e melhorar as competências dos profissionais do 
audiovisual e o desenvolvimento de redes, através da utilização de tecnologias digitais para assegurar a 
adaptação aos mais recentes desenvolvimentos do mercado, testando novas abordagens para o público  
e novos modelos de negócios.

As tipologias de intervenção a apoiar são as seguintes:

Formação em desenvolvimento de audiência, marketing, novos modos de distribuição e exploração;

Formação em gestão financeira e comercial, com vista a aumentar a capacidade de acesso a 
financiamento, instrumentos financeiros e novos modelos de negócio;

Formação em desenvolvimento e produção de obras audiovisuais, incluindo inovação no conteúdo;

Formação integrando as oportunidades oferecidas pelas tecnologias digitais para assegurar a 
adaptação ao mercado.

A dotação financeira total é de 7.500.000€ e a taxa de financiamento da União Europeia não pode 
exceder:

60% do total dos custos elegíveis no caso de ações europeias;

80% do total dos custos elegíveis no caso de ações internacionais e regionais.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

26 DE ABRil DE 2018

MAiS iNFORMAçõES

Clique Aqui

EuROPA CRIATIVA: SuBPROgRAMA MEDIA - SuPPORT FOR TRAININg

VI. OuTRAS OPORTuNIDADES

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_for_proposals_eacea-09-2018.pdf
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BENEFICIáRIOS: 

Organizações públicas e privadas ativas no domínio 
da educação, da formação e da juventude ou 
noutros setores que realizem atividades transetoriais 
(organizações culturais, sociedade civil, organizações 
desportivas, etc.).

O aviso apoiará projetos de cooperação transnacional nos domínios da educação, da formação e da 
juventude e inclui dois lotes: Educação e Formação (lote 1) e Juventude (lote 2). Os projetos de qualquer 
um dos lotes deverão ter por objetivo:

Divulgar ou intensificar as boas práticas em matéria de educação inclusiva/ambientes jovens e/ou  
de promoção de valores comuns, sobretudo a nível local; ou

Desenvolver e implementar métodos e práticas inovadoras para promover a educação inclusiva/ 
ambientes jovens e promover valores comuns em contextos específicos.

Cada um dos lotes tem os seus objetivos específicos e as parcerias devem incluir, no mínimo, quatro 
organizações de quatro países do programa diferentes. As atividades deverão ter início em 31 de 
dezembro de 2018, ou em 15 ou 31 de janeiro de 2018 e a duração do projeto deverá ser de 24 ou 36 meses.

O montante total disponível para o cofinanciamento de projetos no âmbito do presente convite é de 
14.000.000€ distribuídos para o lote 1 – Educação e Formação 12.000.000€ e para o lote 2 – Juventude 
2.000.000€.

A contribuição financeira da EU não poderá exceder 80% do total dos custos elegíveis e a subvenção 
máxima por projeto será de 500.000€

DATA DE  
ENCERRAMENTO

22 DE MAiO DE 2018 
(13H00-HORA  

DE BRUxElAS)

MAiS iNFORMAçõES

Clique Aqui

ERASMuS+: AÇÃO-CHAVE 3 – APOIO À REFORMA DE POLÍTICAS

VI. OuTRAS OPORTuNIDADES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/106/08&from=EN
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BENEFICIáRIOS: 

Pessoas individuais possuidoras de uma ideia de 
negócio numa das áreas temáticas da RIS3 do Centro, 
que pretendam transformá-la numa nova iniciativa 
empresarial, e sedeá-la na NuTs III do Médio Tejo.

O presente Programa visa promover o empreendedorismo qualificado e criativo e apoiar empreendedores 
na criação de novas empresas na Região do Médio tejo, sobretudo em setores de alta e média-alta 
tecnologia e uso intensivo de conhecimento e nas indústrias culturais e criativas.

São objetivos deste Programa:

Fomentar o empreendedorismo qualificado e criativo;
Estimular a geração e aproveitamento de ideias inovadoras;
Capacitar os empreendedores e os seus projetos;
Potenciar a criação e aceleração de novas empresas.

São prioridades as seguintes áreas temáticas:

Soluções industriais sustentáveis;
Valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais;
Tecnologias ao serviço da qualidade de vida;
inovação territorial.

As candidaturas podem ser apresentadas por uma única pessoa ou por uma equipa. Cada 
empreendedor pode apresentar mais do que uma candidatura.

São atribuídas Bolsas às quatro ideias de negócio de cada um dos quatro momentos de avaliação. As 
Bolsas terão a duração de três meses, no valor mensal de 700€ para Licenciado, 950€ para Mestre ou 
1.200€ para Doutor.

Os projetos selecionados terão ainda acesso a:

Pré-incubação física para desenvolvimento do projeto, em sistema de co-working reservado, por um 
período de 3 meses, na sede da NERSANT;
incubação virtual (pós-início da atividade), por um período de 6 meses, na sede da NERSANT, com 
acesso ao co-working reservado;
Participação num Programa de Aceleração de ideias da NERSANT;
Participação no NERSANT BUSiNESS no caso do projeto ter enquadramento.

DATA DE  
ENCERRAMENTO

FASE 1: 31 DE MAiO DE 2018
FASE 2: 31 DE JUlHO DE 2018

FASE 3: 30 DE SETEMBRO DE 2018
FASE 4: 30 DE NOVEMBRO DE 2018

MAiS iNFORMAçõES

Clique Aqui

EMPREENDER +

VI. OuTRAS OPORTuNIDADES

http://empreendermais.nersant.pt/
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VI. OuTRAS OPORTuNIDADES quE SE ENCONTRAM ABERTAS

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

PROMOÇÃO DE PRODuTOS 
AgRÍCOLAS EuROPEuS DENTRO  
E FORA DA uNIÃO EuROPEIA

AVISO N.º 03/0127/2018 – 
REALIZAÇÃO DE gESTÃO DE 
COMBuSTÍVEL COM RECuRSO  
A PASTORÍCIA – PREVENÇÃO DOS 
FOgOS FLORESTAIS 2018 

PROMOÇÃO DE PRODuTOS 
AgRÍCOLAS EuROPEuS DENTRO 
E FORA DA uNIÃO EuROPEIA

AVISO N.º ALT20-53-2018-02 – 
SISTEMA DE APOIO A AÇõES 
COLETIVAS “quALIFICAÇÃO” 

SI: INVESTIgAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓgICO 
– I&D EMPRESARIAL – PROJETOS 
EM COPROMOÇÃO

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.4 – 
CADEIAS CuRTAS E MERCADOS 
LOCAIS (gAL LEADERSOR)

AVISO NºALT20-42-2018-11 – 
INVESTIMENTOS NA áREA DOS 
EquIPAMENTOS SOCIAIS

AVISO N.º ALT20-68-2018-10 – 
CuRSOS TÉCNICOS SuPERIORES 
PROFISSIONAIS

12 DE ABRil DE 2018

15 DE ABRil DE 2018

19 DE ABRil DE 2018

16 DE ABRil DE 2018

27 DE ABRil DE 2018
(PRORROGADO)

30 DE ABRil DE 2018

30 DE ABRil DE 2018

18 DE ABRil DE 2018

CLIquE AquI

AVISO N.º 03-0127-2018

CLIquE AquI

AVISO N.º ALT20-53-2018-03

ENCERRAMENTO liNkPOSEuR-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 

26 DE ABRil DE 2018 POSEuR-07-2018-02

AVISO N.º 31/SI/2017

CLIquE AquI

AVISO N.º ALT20-42-2018-11

AVISO N.º ALT20-68-2018-10

ENCERRAMENTO liNkAVISO N.º POCH-68-2018-02 – 
CuRSOS TÉCNICOS SuPERIORES 
PROFISSIONAIS 23 DE ABRil DE 2018 AVISO N.º POCH-68-2018-02

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-53-2018-03.zip
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-07-2018-02-sistemas-de-gest%C3%A3o-de-frotas-com-funcionalidades-de-promo%C3%A7%C3%A3o-da-ecocondu%C3%A7%C3%A3o-para-redu%C3%A7%C3%A3o-de-consumos-energ%C3%A9ticos/
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_31-SI-2017
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-4-Desenvolvimento-local/Medida-10-LEADER/Acao-10.2-Implementacao-das-Estrategias/Operacao-10.2.1.4-Cadeias-curtas-e-mercados-locais2
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2018-11.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-68-2018-10.zip
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9a1210ac-60e5-43a6-b9b8-cb7878f72e22
https://ec.europa.eu/portugal/news/promoting-agricultural-products_pt
https://ec.europa.eu/portugal/news/promoting-agricultural-products_pt
http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/candidatura-2018
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ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

AVISO Nº ALT20-03-2017-27 – 
EFICIêNCIA ENERgÉTICA NAS 
INFRAESTRuTuRAS PúBLICAS  
DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

AVISO N.º 08/SI/2018 – SISTEMA 
DE INCENTIVOS “INOVAÇÃO 
PRODuTIVA”

AVISO N.º 09/SI/2018 – SISTEMA DE 
INCENTIVOS “EMPREENDEDORISMO 
quALIFICADO E CRIATIVO”

SI: INV. E DESENV. TECN. – I&D 
EMPRESARIAL – PROJ. I&D 
INDuSTRIAL ESCALA EuROPEIA

AVISO NºALT20-42-2018-09 – 
INVESTIMENTOS NA áREA DOS 
EquIPAMENTOS SOCIAIS – PACTOS 

PDR 2020: OPERAÇÃO 10.3.1 – 
COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL  
E TRANSACIONAL DOS gAL  
(1º CONCuRSO)

TuRISMO DE PORTugAL: LINHA DE 
APOIO À VALORIZAÇÃO TuRÍSTICA 
DO INTERIOR

FuNDO DE COOPERAÇÃO 
REgIONAL EEA gRANTS/NORwAy 
gRANTS

INTERREg ESPAÇO ATLÂNTICO  
– 2º CONVOCATÓRIA

3ª FASE: 30 DE ABRil 
DE 2018

30 DE MAiO DE 2018

30 DE MAiO DE 2018

31 DE MAiO DE 2018
(PRORROGADO)

28 DE JUNHO DE 2018

30 DE JUNHO DE 2018

30 DE ABRil DE 2018

1 DE JUlHO DE 2018

1 DE JUNHO DE 2018

AVISO N.º ALT20-03-2017-27

AVISO N.º 08/SI/2018

AVISO N.º 09/SI/2018

AVISO N.º 25/SI/2017

AVISO N.º ALT20-42-2018-09

ANúNCIO N.º 001/PDR2020/103/2017

TuRISMO DE PORTugAL

CLIquE AquI

CLIquE AquI

VI. OuTRAS OPORTuNIDADES quE SE ENCONTRAM ABERTAS

ENCERRAMENTO liNkPDR2020: OPERAÇÃO 4.0.2 – 
INVESTIMENTOS EM PRODuTOS 
FLORESTAIS NÃO IDENTIFICADOS 
COMO AgRÍCOLAS NO ANExO I  
DO TRATADO

30 DE ABRil DE 2018 CLIquE AquI

http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2017-27.zip
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_08-SI-2018
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_09-SI-2018
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_25-SI-2017
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-42-2018-09.zip
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1730/23102/version/3/file/01_10.3.1_2017.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/Ficha-informativa-linha-de-apoio-a-valorizacao-turistica-do-interior-fev-2018.pdf
https://goo.gl/8QSg7e
http://www.atlanticarea.eu/proposal/343227
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-4-Valorizacao-dos-Recursos-Florestais/Operacao-4.0.2-Investimentos-em-Produtos-Florestais-Nao-Identificados-como-Agricolas-no-Anexo-I-do-Tratado
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ENCERRAMENTO liNkSI -INOVAÇÃO PRODuTIVA – RCI

02 DE JUlHO DE 2018
(PRORROGADO)

AVISO Nº 06/SI/2017

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

SI & DT – RCI – PROJ. DE INTERESSE 
ESPECIAL E DE INTERESSE 
ESTRATÉgICO DE I&D – PROJ.  
EM CO-PROMOÇÃO

SI & DT – REg. CONTRATuAL DE 
INVEST. (RCI) – PROJ. DE INTERESSE 
ESPECIAL E DE INTERESSE 
ESTRATÉgICO DE I&D – PROJ. I&D 
INDIVIDuAIS

PROgRAMA “EuROPA PARA OS 
CIDADÃOS” 

FuNDO AMBIENTAL: INCENTIVO 
VEÍCuLOS DE BAIxAS EMISSõES

AVISO N.º ALT20-16-2018-05 – 
PLANO DE AÇÃO DE REgENERAÇÃO 
uRBANA CENTROS uRBANOS 
COMPLEMENTARES

PORTugAL 2020: SI – PROJETOS  
DE FORMAÇÃO EM PROCESSOS  
DE INOVAÇÃO

SI: PROJETOS AuTÓNOMOS  
DE FORMAÇÃO

SI: INVESTIgAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓgICO 
– INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D – 
PROJETOS INDIVIDuAIS

AVISO N.º ALT20-06-2018-06, N.º 
ALT20-16-2018-07, N.º ALT20-43-
2018-08 – PLANOS ESTRATÉgICOS 
DE DESENVOLVIMENTO uRBANO

02 DE JUlHO DE 2018
(PRORROGADO)

02 DE JUlHO DE 2018
(PRORROGADO)

3 DE SETEMBRO DE 2018 
(GEMiNAçãO DE CiDADES  

E REDES DE CiDADES)

30 DE NOVEMBRO  
DE 2018

27 DE DEzEMBRO DE 2018

28 DE DEzEMBRO DE 2018

28 DE DEzEMBRO DE 2018
(PRORROGADO)

28 DE DEzEMBRO DE 2018
(PRORROGADO)

27 DE DEzEMBRO DE 2018

AVISO N.º 26/SI/2016

AVISO N.º 25/SI/2016

CLIquE AquI

CLIquE AquI

AVISO N.º ALT20-16-2018-05

AVISO Nº 18/SI/2017

AVISO N.º 22/SI/2017

AVISO N.º 24/SI/2017

AVISO N.º ALT20-06-2018-06
AVISO N.º ALT20-16-2018-07
AVISO N.º ALT20-43-2018-08

VI. OuTRAS OPORTuNIDADES quE SE ENCONTRAM ABERTAS

http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_06-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_26-SI-2016
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_25-SI-2016
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2018_pt.pdf
http://www.fundoambiental.pt/avisos-2018/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes.aspx
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-16-2018-05
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_18-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_22-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_24-SI-2017
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-06-2018-06.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-16-2018-07.zip
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-43-2018-08.zip
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ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

liNk

SAICT-45-2017-03: 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D  
– PROJETOS INDIVIDuAIS

SAICT-45-2017-04: PROTEÇÃO 
DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTuAL – PROJETOS 
INDIVIDuAIS – REgIME CONTÍNuO

SI: PROTEÇÃO DE DIREITOS DA 
PROPRIEDADE INTELECTuAL E 
INDuSTRIAL

TuRISMO DE PORTugAL: LINHA  
DE APOIO À SuSTENTABILIDADE

LINHA CRÉD. gARANTIDA PARA 
ARMAZ.DE BATATA

TuRISMO DE PORTugAL: LINHA 
DE APOIO À quALIFICAÇÃO DA 
OFERTA 2017/2018

31 DE DEzEMBRO DE 2018
(PRORROGADO)

31 DE DEzEMBRO DE 2018

31 DE DEzEMBRO DE 2018

31 DE DEzEMBRO DE 2018

NãO DEFiNiDO

31 DE DEzEMBRO DE 2018

AVISO N.º 03/SAICT/2017

AVISO N.º 04/SAICT/2017

AVISO N.º 23/SI/2017

LINHA SuSTENTABILIDADE

PORTARIA Nº 259-A/2017

TuRISMO DE PORTugAL

VI. OuTRAS OPORTuNIDADES quE SE ENCONTRAM ABERTAS

http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_03-SAICT-2017
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/SAICT-45-2017-04.zip
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=27d24c36-c338-44fe-a77a-f4df778033c5
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-apoio-a-sustentabilidade.aspx
https://dre.pt/application/file/a/108038259
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-apoio-a-qualificacao-da-oferta.aspx
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VIII. EVENTOS

SESSõES DE BRAINSTORMINg E CRIATIVIDADE – “PROVERE MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA”

integrado nas iniciativas PROVERE “O Montado de Sobro e Cortiça 2014-2020”, realizar-se-á durante o próximo 
mês um conjunto de ações de Brainstorming e Criatividade com o objetivo de contribuir para valorização 
económica dos recursos endógenos e a reinvenção de produtos e serviços ligados a este ecossistema único. 
Serão dinamizados: 

SESSõES DE BRAINSTORMINg E CRIATIVIDADE DE CARáTER gERAL 

Destinam-se à apresentação do PROVERE, dos elementos distintivos e dinamizadores do território, de 
oportunidades de apoio ao investimento e de ferramentas chave para o desenvolvimento de uma ideia de 
negócio.  

Dia 3 de abril de 2018, das 9h30 – 13h00, Observatório do Sobreiro e da Cortiça, Coruche
Dia 4 de abril de 2018, das 9h30 – 13h00, Centro de Artes e Cultura, Ponte de Sor
Dia 4 de abril de 2018, das 14h30 – 18h00, Sala Multiusos do Edifício NERE, Évora

SESSõES DE BRAINSTORMINg E CRIATIVIDADE DE CARáTER TEMáTICO E PERSONALIZADO

Focadas em setores de atividade estratégicos para o PROVERE/economia regional, nomeadamente o Turismo e 
Visitação, a Floresta e Agroalimentar e o Design e Novos Produtos da Cortiça, nestas Sessões serão abordadas as 
potencialidades desses setores e analisados os desafios específicos e as oportunidades associados aos mesmos. 

Estas Sessões contemplam momentos de apoio personalizado tendo em vista o acompanhamento na 
estruturação de ideias de negócio, identificação de possíveis oportunidades de financiamento e/ou orientação da 
participação no Concurso de ideias e Criatividade. 

Tema: Turismo e Visitação, dia 10 de abril de 2018, das 9h30 – 13h00, Observatório do Sobreiro  
e da Cortiça, Coruche
Tema: Floresta e Agroalimentar, dia 10 de abril de 2018, das 14h00 – 17h30, Observatório do Sobreiro  
e da Cortiça, Coruche
Tema: Design e novos produtos 

Mais informações disponíveis aqui.

http://www.cm-coruche.pt/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2297&Itemid=641
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VIII. EVENTOS

FEIRA IBÉRICA DE TuRISMO – FIT 2018

PORTugAL SMART CITIES SuMMIT

A 5ª edição da Feira ibérica de Turismo (FiT) irá realizar-se de 28 de abril a 01 de maio, na cidade da guarda, 
reunindo operadores da área do turismo de Portugal e de Espanha, sendo que os seus principais objetivos 
assentam no fomento do intercâmbio estratégico e económico transfronteiriço, no estímulo ao relacionamento 
comercial entre os dois países e, consequentemente no desenvolvimento das regiões.

É atualmente o mais importante certame dedicado ao turismo numa perspetiva ibérica, com expositores de toda 
a península, sendo uma oportunidade única de divulgação, promoção, captação e desenvolvimento de fluxos 
turísticos e de valorização dos recursos endógenos de Portugal e Espanha. A cidade de Salamanca é o “destino 
convidado” desta edição.

Mais informações disponíveis aqui.

Decorre de 11 a 13 de abril, no Centro de Congressos de lisboa, o Portugal Smart Cities Summit, um evento que 
pretende agregar municípios, empresas, universidades e startups e que inclui conferências, mostras tecnológicas 
e encontros B2B.

No Portugal Smart Cities Summit será debatido o futuro das cidades inteligentes, em setores tão diversos como 
são os da energia, TiCE (tecnologias de informação, comunicação e eletrónica), mobilidade, transportes, água, 
resíduos, ambiente e habitat.

Mais informações disponíveis aqui.

http://fit.mun-guarda.pt/
https://portugalsmartcities.fil.pt/
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VIII. EVENTOS

SEMINáRIO CIDADES ORIENTADAS PARA uM FuTuRO SuSTENTáVEL

irá decorrer no dia 17 de abril, o Seminário “Cidades Orientadas para um Futuro Sustentável” em Torres 
Vedras, promovido pela Direção-Geral do Território, o Pacto dos Autarcas, o Quadro de Referência para as Cidades 
Sustentáveis e a C.M. de Torres Vedras.

O encontro tem como objetivo abordar a temática do desenvolvimento urbano sustentável e integrado, com 
particular destaque para a Agenda urbana para a união Europeia, assim como para as iniciativas promovidas 
pelo Conselho de Municípios e Regiões da Europa, sendo uma oportunidade para reforçar as capacidades das 
autoridades locais portuguesas nestas matérias através da articulação de políticas e iniciativas locais, nacionais  
e europeias.

O seminário é de entrada livre, mas sujeito a inscrição prévia que pode ser feita através deste link.

Programa disponível aqui.

https://dgterritorio.us11.list-manage.com/track/click?u=8ed4f3c4ea6e914ad9b705cb9&id=3d475658c7&e=c4522f054a
http://cidadesorientadas.dgterritorio.gov.pt/node/add/inscri-o
http://cidadesorientadas.dgterritorio.gov.pt/programa
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VIII. PRÉMIOS

PRÉMIOS REgIOSTARS 2018

Estão a decorrer as candidaturas aos Prémios RegioStars, uma iniciativa da Comissão Europeia, cujo objetivo  
da competição é identificar as boas práticas em desenvolvimento regional e dar visibilidade a projetos originais  
e inovadores que sejam atrativos e inspiradores para outras regiões.

Podem concorrer gestores de projetos (públicos ou privados) de todas as regiões europeias que tenham 
recebido apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu 
ou instrumento de assistência de pré adesão, no âmbito dos programas operacionais 2007-2013 ou 2014-2020.

As categorias a concurso são: 

Apoio à transição para a indústria inteligente;
Alcançar a sustentabilidade através da redução das emissões de carbono;
Criar melhores acessos aos serviços públicos;
Enfrentar os desafios da migração;
Tema do ano 2018: investir no património cultural. 

O prazo de submissão das candidaturas decorre até ao dia 15 de abril e o guia e formulário de Inscrição podem 
ser consultados aqui.

Mais informações disponíveis neste link.

https://www.regiostarsawards.eu/login.php
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
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VIII. PRÉMIOS

PRÉMIO PARA DESTINOS TuRÍSTICOS CuLTuRAIS SuSTENTáVEIS

Está a decorrer até dia 1 de julho o prazo para submissão de candidaturas ao Prémio para destinos turísticos 
culturais sustentáveis. 

A União Europeia declarou 2018 como o Ano Europeu do Património Cultural (EYCH2018), numa iniciativa que 
visa promover a descoberta do património cultural da Europa. Como contribuição para esta comemoração,  
a ETC (European Travel Comission) em colaboração com a Rede Europeia de Turismo Cultural (ECTN) e a Europa 
Nostra (Federação Pan-Europeia de Património Cultural), lançaram o Prémio “Património cultural como um ativo 
para o turismo responsável e sustentável”.

Podem candidatar-se todos os destinos turísticos da Europa, associações de turismo, organizações de gestão  
de destino, autoridades locais e regionais e ONG’s culturais.

As categorias de património a concurso são: religioso e peregrinação; costeiro e marítimo; paisagem cultural; 
industrial e militar; casas históricas, aldeias e cidades; produtos temáticos transnacionais; indústrias culturais  
e criativas.

Os critérios de avaliação das candidaturas são: relevância para os objetivos EYCH2018; conteúdo técnico das 
ações; evidências do sucesso; sustentabilidade das ações; capacidade de atrair visitantes de fora da Europa para 
destinos menos conhecidos; sinergias com “silver tourism”, turismo familiar e/ou atividades de turismo para 
jovens; envolvimento da comunidade local. 

Mais informações disponíveis aqui.

http://www.etc-corporate.org/news/etc-co-launches-new-edition-of-awards-for-sustainable-cultural-tourist-destinations
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VIII. PRÉMIOS

gREEN PROJECT AwARDS

Está a decorrer até dia 31 de maio o prazo para submissão de candidaturas à 11ª edição dos green Project 
Awards, uma iniciativa promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, Quercus ANCN e GCi e que conta  
com o Alto Patrocínio do Presidente da República Portuguesa e dos Ministérios da Agricultura, Florestas  
e Desenvolvimento Rural, do Ambiente, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Economia, da Educação,  
do Mar, das Finanças e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Podem candidatar-se empresas, Organizações Não Governamentais, associações, cooperativas, 
estabelecimentos de ensino e investigação, Administração Pública, Administração local e cidadãos a título 
individual que apresentem projetos, produtos, serviços ou campanhas que visem o desenvolvimento sustentável 
e que tenham sido implementados ou disponibilizados em Portugal nos últimos três anos.

As categorias a concurso são: Agricultura e Floresta; inovação Social e Mobilização; iniciativa Jovem; inovação  
e Economia Circular; Mar; Turismo e Urbes.

São ainda atribuídos os seguintes prémios especiais: Prémio GPA – REN Floresta e Biodiversidade, Prémio GPA 
– EGF inovação e Economia Circular e Prémio GPA – ANi Born From knowledge.

Mais informações aqui.

http://gpa.pt/
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VIII. PRÉMIOS

FOOD & NuTRITION AwARDS

Decorre até ao dia 31 de maio de 2018 o período para a apresentação de candidaturas à 9ª edição do Food 
& Nutrition Awards. É uma iniciativa de referência no panorama agroalimentar nacional, que constitui uma 
plataforma multissetorial e um agente mobilizador para o setor agroalimentar, agregado às áreas da Educação  
e da Saúde, sendo um motor para a inovação, a sustentabilidade, o empreendedorismo, a valorização  
da produção nacional e a promoção de estilos de vida e hábitos alimentares saudáveis.

Podem candidatar-se todas as pessoas singulares e coletivas, nomeadamente: Administração Pública, 
associações setoriais, autarquias, cidadãos em nome individual, empresas, organizações não-governamentais, 
profissionais em nome individual e universidades.

O Food & Nutrition Awards tem as seguintes categorias: 

a. Produto inovação;
b. Sustentabilidade Alimentar
c. investigação & Desenvolvimento 
d. indústria 4.0 
e. Educação Alimentar

Todas as candidaturas devem ser submetidas, exclusivamente, em formato digital, através do preenchimento 
do formulário disponível aqui. 

Mais informações neste link.

http://candidaturas.gpa.pt/fna
http://foodandnutritionawards.pt/
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VIII. PRÉMIOS

PRÉMIO PRODuTO INOVAÇÃO COTEC 2018

Estão abertas as candidaturas ao Prémio Produto Inovação COTEC 2018, iniciativa promovida pela COTEC 
Portugal desde 2008, com o objetivo de premiar e divulgar publicamente produtos (bens ou serviços) inovadores 
ou famílias de tais produtos dirigidos a mercados globais e desenvolvidos por empresas que operem em 
Portugal, em resultado da sua atividade consistente e continuada de inovação empresarial levada a cabo  
no nosso País.

Podem candidatar-se ao Prémio Produto inovação empresas nacionais ou estrangeiras a operar em Portugal, 
em qualquer setor da atividade económica.

Os processos de candidatura deverão ser submetidos online, através do website www.cotec.pt/produtoinovacao, 
até ao dia 1 de maio. 

A entrega do Prémio vai decorrer no Encontro Nacional de inovação COTEC, a 22 de maio, na presença do 
Presidente da República.

Consulte o Regulamento aqui.

http://www.cotec.pt/produtoinovacao/assets/docs/RegulamentodoPremioProdutoInovacaoCOTEC2018.pdf
http://www.cotec.pt/produtoinovacao/


35Boletim # 5 | Abril 2018

VIII. PRÉMIOS

PRÉMIO HORIZON: PHOTOVOLTAICS MEETS HISTORy

A Comissão Europeia lançou o “Prémio Horizon: Photovoltaics Meets History”, a atribuir a uma zona urbana 
histórica protegida da Europa, com um sistema fotovoltaico perfeitamente integrado nos seus edifícios e que 
permita gerar e fornecer eletricidade para consumo próprio.

O concurso está aberto a entidades e a grupos de entidades legais (incluindo pessoas singulares), 
independentemente do seu local de estabelecimento. A entidade tem de ser proprietária de um edifício ou de 
um conjunto de edifícios localizado no centro histórico protegido de uma cidade europeia. 

Os sistema fotovoltaico a instalar tem de ter uma capacidade mínima de 50 kWp e que consiga fornecer 
pelo menos 50% do consumo de eletricidade do centro histórico, devendo o sistema estar instalado após o 
lançamento do concurso e a operar continuamente no mínimo durante 2000 horas nos seis meses após a 
submissão da candidatura. 

O prémio, no valor pecuniário de 750.000€, será atribuído à candidatura que, na opinião do júri, melhor aborde 
os seguintes critérios cumulativos:

Um sistema fotovoltaico integrado em novas construções; 
Desenho arquitetónico e estético de alta qualidade e não invasivo; 
Fiabilidade, facilidade de manutenção e segurança das operações
Baixos custos de operação e manutenção, poupança de energia e redução de emissões de CO2; 
Participação pública;
Escalabilidade e adaptação a diferentes locais e edifícios.

As candidaturas podem ser apresentadas até 26 de setembro de 2018 através da plataforma disponível para o 
efeito, devendo ser consultado o Regulamento disponível para o concurso. 

Mais informações em: Photovoltaics Meets History

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=photovoltaics
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rules-pv-history_en.pdf
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=9325&p_est_id=17762
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VIII. PRÉMIOS

EuROPEAN SOCIAL INNOVATION COMPETITION 2018

Decorre até ao dia 27 de abril de 2018 o período para a apresentação de candidaturas ao  European Social 
innovation Competition 2018. 

Este concurso foi lançado pela Comissão Europeia em memória de Diogo Vasconcelos. A Competição de 2018 
tem o título RE:THINK LOCAL e visa encontrar e divulgar os mais inovadores projetos, produtos, serviços, modelos 
de negócio que capacitem os jovens a participar na atual economia em mudança.

Mais informações aqui.

http://eusic.challenges.org/about/
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VIII. NOTÍCIAS

CONCuRSO DE IDEIAS E CRIATIVIDADE – “PROVERE MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA”

NOMEAÇÃO DO DARK SKy ALquEVA – wTA EuROPE’S LEADINg ATTRACTION 2018 

integrado no ciclo de Sessões de Brainstorming e Criatividade do PROVERE “O Montado de Sobro e Cortiça 
2014-2020”, realizar-se-á a 1ª Edição do “Montado de Sobro e Cortiça – Concurso de Ideias e Criatividade”. Esta 
iniciativa pretende contribuir para o estímulo da criatividade e do empreendedorismo no território do PROVERE 
e impulsionar a integração e a capitalização dos recursos endógenos no tecido económico existente ou potencial. 

O Concurso estrutura-se em quatro categorias: 

Turismo e Visitação
Floresta e Agroalimentar
Design e Novos Produtos da Cortiça
Moda

Os candidatos selecionados terão a oportunidade de apresentar a sua ideia perante um júri constituído por 
entidades convidadas pelo PROVERE. A final do 1ºConcurso de Ideias e Criatividade para o Montado irá 
decorrer no âmbito da FICOR, em Coruche.

Mais informações aqui.

O Dark Sky Alqueva foi nomeado para os prémios World Travel Awards, na categoria de Europe’s leading 
Tourist attraction 2018. 

Contribua com o seu voto em: Votação

http://bit.ly/2DEwqwx
http://www.cm-coruche.pt/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2297&Itemid=641
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VIII. NOTÍCIAS

PROgRAMA PRAIA ACESSÍVEL – PRAIA PARA TODOS 

ALERTA AOS BENEFICIáRIOS SOBRE TERMOS DE ACEITAÇÃO

Decorre até ao dia 15 de abril o período de candidaturas ao Programa “Praia Acessível – Praia para Todos!”, 
referente à época balnear de 2018.
As candidaturas devem ser enviadas pelos municípios às Administrações das Regiões Hidrográficas da Agência 
Portuguesa do Ambiente, i.P., a que estão afetos, ou, no caso das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores,  
às entidades oficiais que detêm competências na área da gestão ambiental e do mar.

Mais informações aqui.

A Autoridade de Gestão do PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 lançou um alerta 
relativo aos prazos para autenticação dos Termos de Aceitação com o objetivo de alertar os beneficiários sobre 
a necessidade de acautelarem todas as situações relacionadas com o seu projeto de forma a salvaguardar o 
financiamento do mesmo.
De acordo com o disposto no nº 2, do Artigo 21º, do Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de outubro, na decisão de 
aprovação de um pedido de apoio (PA) no âmbito do PDR 2020, tem de ser comprovada a sua aceitação pelo 
beneficiário, mediante autenticação do Termo de Aceitação, no prazo máximo de 30 dias úteis, a contar da 
data da submissão eletrónica do mesmo. Caso esta data-limite não seja respeitada, caduca a decisão de aprovação 
do seu projeto, salvo motivo justificado não imputável ao beneficiário e aceite pela Autoridade de Gestão.

A Autoridade de Gestão informa todos os seus beneficiários que irá aplicar estritamente o disposto na legislação 
aplicável e alerta para a necessidade do mesmo procedimento - autenticar o termo de aceitação após um 
Pedido de Alteração (PALT) - situação que começa, agora, a verificar-se com maior acuidade.

Mais informações aqui.

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Programas_certificacao/Paginas/praia-acess%25C3%25ADvel-praia-para-todos.aspx
http://www.pdr-2020.pt/site
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/DecretoLei_159-2014.pdf
http://eusic.challenges.org/about/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/pdr-2020-faz-novo-alerta-aos-beneficiarios-sobre-termos-de-aceitacao
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INquÉRITO SOBRE ACESSO A FINANCIAMENTO PELO SETOR CuLTuRAL E CRIATIVO

PLATAFORMA PARTNER SEARCH

A Comissão Europeia lançou um inquérito sobre as formas de financiamento mais utilizadas pelos agentes do 
setor cultural e criativo e principais dificuldades sentidas. Este inquérito surge na altura de preparação  
do novo quadro de Programas Comunitários pós 2020.

Inquérito disponível aqui.

Encontra-se disponível uma plataforma que pretende auxiliar quem tem uma ideia de projeto a encontrar 
potenciais parceiros entre os participantes de anteriores projetos apoiados pela UE.

A plataforma permite uma pesquisa por nome do projeto ou da organização, por país, por call ou programa  
e por temas.

Mais informações aqui.

http://survey.sqw.co.uk/s/ECCulturalandCreativeSectors/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
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APROVADO O FuNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

PARTICIPE NO FuTuRO DA POLÍTICA DE COESÃO

O Conselho de ministros aprovou, a 15 de março, o diploma que cria o Fundo para a Inovação Social (FIS). 

O FIS vai mobilizar 55 milhões de euros de verbas com origem no Fundo Social Europeu e no Orçamento 
de Estado, com o objetivo de financiar iniciativas de empreendedorismo e inovação social que preconizem 
respostas inovadoras distintas das soluções tradicionais de resolução de problemas sociais.

O Fundo será operacionalizado em duas vertentes – dívida e capital. A vertente de dívida suportará garantias 
a empréstimos que sejam concedidos a entidades da Economia Social. A vertente de capital será destinada a 
coinvestimento em capital e quase capital de PME em conjunto com investidores privados.

O FiS vem completar os três programas de financiamento da iniciativa Portugal inovação Social que já se 
encontram disponíveis, sendo destinado a projetos que apresentem uma maior maturidade, potencial de 
crescimento e de internacionalização e sustentabilidade financeira que permita o reembolso dos investimentos.

Mais informações aqui.

O Governo está a realizar uma reflexão estratégica sobre o futuro de Portugal no médio e longo prazo, de forma 
abrangente, envolvendo os mais variados atores económicos e sociais.

É intenção do Governo que esta discussão se reflita nos grandes objetivos para o País, bem como na orientação 
das políticas públicas que para eles concorrem. Este debate tem também o propósito de preparar o próximo 
período de programação dos fundos da União Europeia, que deverá subordinar-se aos objetivos e opções que 
venham a ser definidos na estratégia para o País.

http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/fundo-para-a-inovacao-social/
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ERASMuS + VIRTuAL ExCHANgE

A Comissão Europeia lançou recentemente o Erasmus+ Virtual Exchange, um projeto tendente a promover 
o diálogo intercultural e a melhorar as competências de pelo menos 25.000 jovens através de ferramentas de 
aprendizagem digitais ao longo dos próximos dois anos.

Este projeto acrescenta uma versão em linha às ações de mobilidade do programa Erasmus+, com vista a ligar 
mais estudantes e jovens dos países europeus e dos países da vizinhança meridional da UE. O projeto abrange  
os 33 países participantes no programa Erasmus+ e a região do Sul do Mediterrâneo, nomeadamente a Argélia,  
o Egito, israel, a Jordânia, o líbano, a líbia, Marrocos, a Palestina, a Síria e a Tunísia.

O Erasmus+ Virtual Exchange permitirá ligar os jovens, os técnicos de juventude, os estudantes e os académicos 
dos países europeus e dos países da vizinhança meridional da UE, através de discussões moderadas, grupos de 
projeto transnacionais, cursos em linha abertos a todos e promoção da formação. 

Todas as atividades terão lugar no âmbito dos programas do ensino superior ou de projetos juvenis organizados. 

O intercâmbio virtual promove o diálogo intercultural entre os jovens, em conformidade com a Declaração de 
Paris, acordada na reunião informal dos Ministros da Educação da UE em março de 2015. A Declaração tem por 
objetivo promover a cidadania e os valores comuns da liberdade, tolerância e não discriminação através  
da educação.

Em termos regionais, a CCDR Alentejo, em articulação com o Conselho Regional, foi encarregue de coordenar o 
contributo regional para a Estratégia Nacional Portugal 2030, para cuja apresentação está a realizar um conjunto 
de audições públicas.

A CCDR Alentejo em articulação com o Conselho Regional está a preparar o Contributo para a Estratégia 
Nacional Portugal 2030.

Pode submeter o seu contributo aqui.
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https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
http://www.adcoesao.pt/content/educacao-formacao-profissional-juventude-e-desporto
http://ec.europa.eu/education/news/20150316-paris-education_en
http://ec.europa.eu/education/news/20150316-paris-education_en
http://www.ccdr-a.gov.pt/index.php/31-desenvolvimento-regional/725-form-contrib-a2030
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uRBAN INNOVATIVE ACTIONS: 4ª CALL  

A Comissão Europeia anunciou recentemente a seleção dos quatro tópicos que farão parta da 4ª Call dos Urban 
innovative Actions (UiA), a ser lançada em outubro de 2018, num evento a decorrer em Bruxelas no âmbito da 
Semana Europeia das Regiões e dos Municípios.

Os tópicos serão:

Transição Digital
Pobreza Urbana
Uso Sustentável do Território
Segurança Urbana

As descrições pormenorizadas de cada tópico estarão disponíveis no website da UiA durante o mês de abril  
de 2018. 

As UiA são  uma iniciativa da Comissão Europeia dirigida a áreas urbanas  que pretendam testar novas 
soluções para abordar desafios urbanos, incluindo a integração de imigrantes nas cidades. Baseada no artigo 
8º do FEDER, a iniciativa dispõe de um orçamento de 372 milhões de euros no período 2014-2020 para incentivar 
as autoridades urbanas a testar ideias inovadoras e soluções criativas, assumindo riscos de projetos experimentais 
em resposta aos desafios urbanos mais prementes e complexos.

Mais informações em: urban Innovative Actions
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http://www.uia-initiative.eu/en
http://www.uia-initiative.eu/en/topics-4th-uia-call-proposals-announced
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