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I. FUNDO florestal permanente
aviso n.º10/0121/2018 – apoio ao funcionamento das equipas de sapadores
florestais - 2018

Beneficiários:
Entidades detentoras de equipas de sapadores
florestais que se encontrem operacionais em 2018
(Entidades gestoras de ZIF; organizações de produtores
florestais registadas no ICNF, IP; Órgãos de gestão dos
baldios e suas associações; cooperativas de interesse
público; freguesias, órgãos e serviços da administração
direta e indireta do Estado).

Data de
encerramento
18 de junho de 2018

Mais informações
Clique Aqui

O presente aviso visa a abertura de concurso para a constituição de 100 equipas de sapadores florestais
no território do continente. O apoio financeiro para funcionamento das equipas de sapadores florestais
insere-se no eixo de intervenção “Defesa da floresta contra incêndios e agentes bióticos”, previsto na
subalínea i), da alínea b) do art.º 6º do Regulamento do Fundo Florestal Permanente (Portaria n.º 77/2015,
de 16 de março, na redação atual).
O apoio a atribuir às equipas constituídas ao abrigo do Despacho n.º 730-B, de 16 de janeiro, tem a
duração máxima de seis meses e tem como contrapartida a prestação de serviço público a desenvolver,
compreendendo um período de 55 dias de trabalho.
O compromisso financeiro previsto no Plano de Atividades do Fundo Florestal Permanente de 2018
corresponde a um total de 650.000€.
Os apoios ao funcionamento de equipas de sapadores florestais são concedidos sob a forma de subsídio
não reembolsável, em regime forfetário, com dispensa de apresentação de faturas ou documentos
contabilísticos de valor probatório equivalente, em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 11º do
RFFP.
A atividade de serviço público desenvolvido por uma equipa de sapadores florestais corresponde a um
valor forfetário de 364,00€/dia. As ações a desenvolver no âmbito do serviço público deverão ser descritas
no Plano de Atividades das equipas de sapadores florestais aprovado pelo ICNF, IP.
Cada entidade detentora de equipa(s) de sapadores florestais deve apresentar uma única candidatura ou
alteração de candidatura.
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I. FUNDO florestal permanente
aviso n.º09/0121/2018 – apoio ao funcionamento das brigadas de equipas
de sapadores florestais - 2018

Beneficiários:
Entidades detentoras de brigadas de equipas
de sapadores florestais que se encontrem
operacionais em 2018 (Comunidades
Intermunicipais - 2018).

Data de
encerramento
18 de junho de 2018

Mais informações
Clique Aqui

O apoio financeiro para funcionamento das equipas de sapadores florestais insere-se no eixo de
intervenção “Defesa da floresta contra incêndios e agentes bióticos”, previsto na subalínea i), da alínea
b) do art.º 6º do Regulamento do Fundo Florestal Permanente (Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, na
redação atual).
O apoio a atribuir às brigadas de equipas constituídas ao abrigo do Despacho n.º 730-B, de 16 de janeiro,
tem a duração máxima de seis meses e tem como contrapartida a prestação de serviço público a
desenvolver, compreendendo um período de 55 dias de trabalho por equipa.
O compromisso financeiro previsto no Plano de Atividades do Fundo Florestal Permanente de 2018
corresponde a um total de 790.000€, sendo o máximo de valor por candidatura de 60.000€.
Os apoios ao funcionamento das brigadas de sapadores florestais são concedidos sob a forma de subsídio
não reembolsável, em regime forfetário, com dispensa de apresentação de faturas ou documentos
contabilísticos de valor probatório equivalente.
A atividade de serviço público desenvolvido por uma equipa de sapadores florestais corresponde a um
valor forfetário de 364,00€/dia. As ações a desenvolver no âmbito do serviço público deverão ser descritas
no Plano de Atividades das equipas de sapadores florestais aprovado pelo ICNF, IP.
Cada entidade detentora de brigada de sapadores florestais deve apresentar uma única candidatura.
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I. FUNDO florestal permanente
aviso n.º2018-0201-02 – apoio ao equipamento das equipas de sapadores
florestais - 2018

Beneficiários:
Entidades detentoras de brigadas de sapadores
florestais (Comunidades Intermunicipais) ou de equipas
de sapadores florestais (Entidades gestoras de ZIF;
organizações de produtores florestais registadas no ICNF,
IP; órgãos de gestão dos baldios e suas associações;
cooperativas de interesse público; freguesias; órgãos e
serviços da administração direta e indireta do Estado).

Data de
encerramento
1 de julho de 2018

Mais informações
Clique Aqui

O apoio financeiro para equipamento das equipas de sapadores florestais insere-se no eixo de intervenção
“Defesa da floresta contra incêndios e agentes bióticos”, do Regulamento do Fundo Florestal Permanente,
aprovado pela Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, na sua redação atual. Pretende-se com este apoio que
as Entidades detentoras de brigadas e de equipas de Sapadores Florestais possam adquirir Equipamento
de Proteção Individual.
O orçamento do Fundo Florestal Permanente para 2018 prevê a assunção de compromissos no valor
total de 213.000€. O apoio à aquisição de equipamento de proteção individual de equipas de sapadores
florestais é concedido sob a forma de subsídio não reembolsável:
Entidades detentoras de Brigadas de Sapadores Florestais: até um máximo de 9.000€ por brigada;
Entidades detentoras de Equipas de Sapadores Florestais: até um máximo de 3.000€ por equipa.
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II. turismo de portugal
programa de investimento em territórios de baixa densidade

Beneficiários:
Pequenas e médias empresas, de qualquer natureza,
que reúnam os seguintes requisitos:
Situação regularizada para com a administração fiscal,
segurança social, Turismo Fundos e Turismo de Portugal;
Recursos humanos, próprios ou subcontratados, e materiais
necessários ao desenvolvimento dos projetos;

Data de
encerramento
31 de julho de 2018

Mais informações
Programa Investimento

Contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
Não terem sido objeto de aplicação, nos dois anos anteriores
à data da candidatura, de sanção administrativa ou judicial;
Não terem sido condenadas, nos dois anos anteriores à data
da candidatura, por sentença transitada em julgado.

O Programa visa a disponibilização dos instrumentos financeiros associados aos fundos de investimento
imobiliário geridos pela TF Turismo Fundos-SGFII, S.A. (Turismo Fundos), para a dinamização do
investimento e criação de emprego nos territórios de baixa densidade.
Os fundos de investimento imobiliário são instrumentos financeiros que se traduzem:
Na aquisição, através da Turismo Fundos, da propriedade de ativos que preencham os requisitos
enunciados no Regulamento, permitindo, com o produto dessa alienação, dotar as entidades
proponentes dos meios financeiros necessários à valorização económica dos respetivos ativos
imobiliários;
Na celebração com a entidade proponente, simultaneamente com a aquisição pela Turismo Fundos,
de um contrato de arrendamento sobre os respetivos imóveis, com opção de compra.
São enquadráveis os projetos de investimento que tenham por objeto ativos imobiliários localizados
em Portugal, nos territórios de baixa densidade, identificados no Programa Nacional para a Coesão
Territorial (PNCT) e que se traduzam na valorização económica dos ativos imobiliários em causa, através
de atividades no setor do turismo ou com ele relacionadas, e que promovam o desenvolvimento, a
dinamização e a sustentabilidade das economias locais e regionais. Os ativos imobiliários alvo de
investimento devem corresponder a prédios urbanos ou a frações autónomas de prédios urbanos e
apresentarem uma situação matricial e predial regularizada.
A análise e apreciação de cada operação proposta atende aos seguintes critérios de seleção:
Contributo do projeto para a redução das assimetrias regionais e para a redução da sazonalidade na
procura dos territórios;
Contributo do projeto para a valorização do património cultural e natural do país, assim como para o
desenvolvimento sustentável das comunidades locais;
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II. turismo de portugal
Grau de inovação do projeto a realizar com os meios financeiros disponibilizados pela operação;
Impacto da operação na estrutura financeira da entidade proponente.
A dotação afeta ao programa é de 25 milhões de euros, podendo ser reforçada pela Turismo Fundos caso
se justifique face às propostas de investimento apresentadas. São elegíveis operações até ao montante
máximo de 3.000.000€, sendo que o prazo do contrato de arrendamento será, no máximo, de 15 anos
e, no mínimo, de 3 anos. A renda anual corresponderá à Euribor a doze meses, com mínimo zero,
acrescida de 1,5%, aplicável sobre o valor da aquisição do imóvel por parte da Turismo Fundos. A empresa
poderá exercer uma opção de compra sobre o imóvel, a partir do 3.º ano de vigência do arrendamento
e até ao término do respetivo prazo. A apresentação das candidaturas é efetuada através do
preenchimento do formulário.

ROADSHOW SOBRE O PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM TERRITÓRIOS
DE BAIXA DENSIDADE

A Turismo Fundos, em colaboração com as Entidades Regionais de Turismo, vai promover a realização de
um roadshow pelo país, com o objetivo de dar a conhecer o Programa de Investimento em Territórios
de Baixa Densidade, proporcionando às empresas o acesso a toda a informação para formalizarem as
candidaturas ao concurso. Os locais e datas de realização são os seguintes:
Alentejo | 14 de junho | 15:00H – Évora
Centro |19 de junho | 10:00H - Belmonte

A inscrição é gratuita. Mais informações aqui.

Centro | 19 de junho | 16:00H - Oleiros
Algarve | 25 de junho | 10:00H - Faro
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II. turismo de portugal
programa de apoio à participação em feiras internacionais
de turismo 2018-2019

Data de
encerramento

Beneficiários:
Startups que desenvolvam projetos inovadores
relacionados com a área do turismo,
preferencialmente criadas há menos de três anos.

29 de junho de 2018

Mais informações
Programa feiras startups

Em convergência com os objetivos da Estratégia Turismo 2027, o Turismo de Portugal, I.P. (TP) pretende
afirmar Portugal como um polo de referência internacional na inovação, no empreendedorismo e na
produção de bens e serviços para o turismo. Nesse contexto, considera essencial promover o acesso
das startups do turismo aos mercados externos, criando oportunidades de internacionalização.
Assim, encontra-se a decorrer o período de apresentação de candidaturas à iniciativa de promoção da
presença de startups de turismo nas feiras internacionais onde participa, nomeadamente:
• IFTM Top Resa – Paris (França), 25 a 28 de setembro 2018

• FITUR – Madrid (Espanha), de 23 a 27 de janeiro 2019

• ABAV Expo – São Paulo (Brasil), 26 a 28 de setembro 2018

• ITB – Berlim (Alemanha), de 6 a 10 de março 2019

• WTM – Londres (Reino Unido), de 5 a 7 de novembro 2018

• MITT – Moscovo (Rússia), de 12 a 14 de março 2019

• Vankantiebeurs – Utrecht (Holanda), de 10 a 13 de janeiro 2019

Startups são empresas preferencialmente criadas há menos de três anos, com elevado perfil
exportador, e que desenvolvam ou pretendam desenvolver um produto ou serviço inovador e
relevante para o setor do turismo. Em cada feira podem estar representadas, no máximo, quatro
startups. Sem prejuízo da possibilidade da apresentação de candidatura para a presença nas sete feiras,
cada startup só pode ser selecionada para a participação numa única feira. O TP comparticipa
às startups selecionadas a deslocação de um dos membros da equipa, assim como o espaço para
presença da mesma no seu pavilhão. O montante a atribuir por candidatura considera os seguintes
limites:
Montante máximo de 1.000€ para deslocação às feiras em Paris, Londres, Utrecht, Madrid e Berlim.
Montante máximo de 1.500€ para deslocação às feiras em São Paulo e Moscovo.
Para efeitos da comparticipação da deslocação são elegíveis exclusivamente despesas realizadas com
as viagens e alojamento diretamente imputáveis à deslocação do membro da equipa da startup ao
estrangeiro para participação na respetiva feira. As candidaturas devem ser apresentadas através do
Formulário de candidaturadisponível para o efeito.
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II. turismo de portugal
campanhas promocionais transnacionais da europa, enquanto destino
turístico, no mercado chinês

Beneficiários:
Entidades públicas e/ou privadas (autoridade
turística nacional; organizações regionais de turismo
ou entidades regionais com um foco relacionado
com turismo; empresas do sector privado;
associações do sector; dmo (destination marketing
organisations) com claras funções governamentais).

Data de
encerramento
2 de julho de 2018

Mais informações
EU_China Tourism Year

A European Travel Commission (ETC), com o apoio financeiro da EU, irá promover a elaboração de
campanhas promocionais no mercado da China, no âmbito do Ano do Turismo Europa-China. Esta
ação visa aumentar a perceção da Europa enquanto destino turístico, e apoiar a promoção de produtos
turísticos transnacionais Europeus na China.
A ETC abriu um período de candidaturas para propostas de campanhas promocionais criativas e
inovadoras que cumpram os objetivos expostos, e que poderão incidir sobre um ou mais dos seguintes
temas:
Património e cultura;
Compras e outros produtos turísticos exclusivos ou de luxo;
Turismo náutico e costeiro;
Património natural e experiências outdoors;
Rotas transnacionais (exemplos: Património Mundial, Itinerários Europeus culturais, Viagens na
Europa, Rotas de ciclismo, caminhada, Rotas e rede por comboio, etc.)
As propostas devem ser apresentadas por um consórcio com o mínimo de 2, máximo de 5, parceiros
elegíveis, representando pelo menos dois países da UE. Apesar de não ser um requisito, são
considerados preferenciais consórcios que abranjam parceiros intersectoriais, públicos e privados.
O apoio da Autoridade Turística Nacional (Turismo de Portugal) é considerado uma mais-valia. São
elegíveis as seguintes entidades públicas e/ou privadas: Autoridade Turística Nacional; Organizações
Regionais de Turismo ou Entidades Regionais com um foco relacionado com Turismo; Empresas do sector
privado (operadores turísticos, companhias aéreas); Associações do sector; DMO (destination marketing
organisations) com claras funções governamentais.
Serão co-financiados os seguintes tipos de campanhas:
Atividades de Marketing Online dirigidas ao consumidor (publicidade nas redes sociais, publicidade
em vídeo, relações públicas, media e ações de promoção online);
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II. turismo de portugal
Atividades de Marketing Offline dirigidas ao consumidor (publicidade, filmes, relações com media,
promoção);
Trade e atividades B2B (workshops, roadshows, seminários educacionais).
A dotação orçamental total é de 500.000€, sendo cada projeto financiado com um mínimo de
100.000€, máximo de 300.000€. Os apoios são concedidos até um máximo de 100% dos custos elegíveis
até à contribuição máxima por parceiro de 60.000€. Espera-se que a soma dos custos não elegíveis com
a quantia não comparticipada dos custos elegíveis acima dos 60.000€, no mínimo, iguale a contribuição
atribuída pela ETC.
As candidaturas devem ser apresentadas através do Formulário de Candidatura disponível para o efeito e
os termos de participação podem ser encontrados em: Termos de participação.

PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL AUTÁRQUICA
PARA O TURISMO

O governo lançou o programa de capacitação para o Turismo para os municípios. O programa pretende
dotar os técnicos superiores e dirigentes da Administração Local Autárquica com competências
específicas e transversais, indispensáveis para o desenvolvimento do setor do Turismo.
O Programa adota uma abordagem b-learning (sessões presenciais e online). No global, o programa tem a
duração de 65 horas, distribuídas entre setembro de 2018 e janeiro de 2019.
De acordo com a Secretária do Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, “Isto surge da necessidade de
reforçar a rede de produtos turísticos do país para levar o Turismo a todo o território”. A formação de cada
funcionário tem o custo de mil euros, 50% dos quais financiados pelo Turismo de Portugal. O restante é
pago pelas Autarquias ou pelos funcionários.
O programa de formação será ministrado nas Escolas de Hotelaria e Turismo de cada uma das NUT II
(Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve) e também nas regiões autónomas. As
candidaturas para este programa estarão abertas a todos os municípios a partir de 7 de maio, até 30 de
junho, e as formações são ministradas entre setembro e dezembro.
Mais informação aqui.
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III. PDR 2020
Operação 10.2.1.3. diversificação de atividades na exploração agrícola
(GAL monte)

O presente aviso visa:
Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de
atividades que não sejam de produção, transformação ou
comercialização de produtos agrícolas previstos no anexo I do
TFUE, criando novas fontes de rendimento e de emprego;
Contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do
rendimento do agregado familiar, a fixação da população, a
ocupação do território e o reforço da economia rural.

Data de
encerramento
28 de setembro de 2018
(17:00:59)

Mais informações
Operação 10.2.1.3

A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito a investimentos
em atividades económicas não agrícolas nas explorações agrícolas
cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a
200.000€.
As atividades económicas elegíveis são as seguintes:
Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural nos
grupos do agroturismo ou casas de campo, alojamento local, parques de campismo e caravanismo
e de turismo da natureza nas tipologias referidas – CAE 55202; 55204; 553; 559 apenas no que diz
respeito a alojamento em meios móveis; 55201.
Serviços de recreação e lazer – CAE 93293; 91042; 93294.
Nas CAE definidas pelo GAL Alentejo Central: 3511; 47112; 55203.
Nas CAE da divisão 01 são elegíveis as atividades dos serviços relacionados com a agricultura (01610) ou
com a silvicultura e exploração florestal (024).
A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL Alentejo Central: Alandroal,
Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo (excluindo as freguesias de Santiago de Escoural e
São Cristóvão), Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa.
A dotação orçamental total é de 298.694€.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 150.000€ de apoio
por beneficiário. O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de
análise, dos investimentos propostos na candidatura, é de 40%, sem criação líquida de postos de trabalho
e de 50% com criação líquida de postos de trabalho.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.
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III. PDR 2020
Operação 10.2.1.4. cadeias curtas e mercados locais (GAL monte)

O presente aviso visa:
Promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor,
contribuindo para o escoamento da produção local,
a preservação dos produtos e especialidades locais, a
diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta
alimentar através do acesso a produtos da época, frescos e de
qualidade, bem como fomentando a confiança entre produtor
e consumidor;

Data de
encerramento
28 de setembro de 2018
(17:00:59)

Mais informações

Incentivar práticas culturais menos intensivas e
ambientalmente sustentáveis, contribuindo para a diminuição
da emissão de gases efeito de estufa através da redução
de custos de armazenamento, refrigeração e transporte de
produtos até aos centros de distribuição.

Operação 10.2.1.4

A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito a investimentos em ações cujo custo total elegível,
apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€.
As ações elegíveis são as seguintes:
Componente “Cadeias Curtas”:
Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;
Ações de sensibilização e educação para consumidores ou outro público-alvo;
Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais;
Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade junto de núcleos
urbanos que permitam escoar e valorizar a produção local.
Componente “Mercados Locais”:
Criação, ou modernização de infraestruturas existentes de mercados locais;
Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade que permitam escoar
e valorizar a produção local.
A área geográfica elegível, de acordo com a Componente, corresponde a:
Componente “Cadeias Curtas” – área geográfica do território de intervenção do GAL Alentejo
Central, podendo abranger concelhos limítrofes, a saber: Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora,
Montemor-o-Novo (excluindo as freguesias de Santiago de Escoural e São Cristóvão), Redondo,
Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa;
Componente “Mercados Locais” – área geográfica do território de intervenção do GAL Alentejo Central:
Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo (excluindo as freguesias de Santiago
de Escoural e São Cristóvão), Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa;
A dotação orçamental total é de 200.723€.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 200.000€ de apoio
por beneficiário. O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de
análise, dos investimentos propostos na candidatura, é de 50%.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.
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III. PDR 2020
Operação 10.2.1.5. promoção de produtos de qualidade locais (GAL monte)

O presente aviso visa:
Apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais e de
promoção que permitam incentivar o consumo de produtos
abrangidos por regimes de qualidade;

Data de
encerramento
28 de setembro de 2018
(17:00:59)

Promover a diferenciação e o posicionamento no mercado
pela qualidade, utilizando o potencial de mercado associado.

Mais informações
A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito a investimentos
em ações cujo custo total elegível, apurado em sede de análise,
Operação 10.2.1.5
seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€, ou a
400.000€ no caso de candidaturas apresentadas por parcerias de
agrupamentos de operadores que abranjam um mínimo de três
produtos agrícolas ou géneros alimentícios, bem como no caso de promoção de produtos agrícolas ou
géneros alimentícios qualificados a partir de 1 de janeiro de 2014.
As ações elegíveis são as seguintes:
Estudos ou pesquisas de mercado, com vista à definição de posicionamento do produto num dado
mercado;
Elaboração e implementação de planos de comercialização ou marketing-mix, incluindo ações de
promoção fundamentadas nestes planos;
Estudos de controlo e avaliação da implementação do plano de ação;
Estudos de caracterização da especificidade e qualidade do produto e elaboração de estratégias de
adequação ao mercado.
A área geográfica elegível corresponde à área geográfica do território de intervenção do GAL Alentejo
Central: Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo (excluindo as freguesias de
Santiago de Escoural e São Cristóvão), Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa.
A dotação orçamental total é de 300.000€.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 200.000€ de apoio
por beneficiário. O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de
análise, dos investimentos propostos na candidatura, é de 50%.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.
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III. PDR 2020
Operação 10.2.1.6. renovação de aldeias (GAL monte)

O presente aviso visa a preservação, conservação e valorização
dos elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais.
A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito a investimentos
em recuperação e beneficiação do património local, paisagístico
e ambiental de interesse coletivo e seu apetrechamento,
sinalética de itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos
e elaboração e divulgação de material documental relativo ao
património alvo de intervenção, incluindo ações de sensibilização,
cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou
superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

Data de
encerramento
28 de setembro de 2018
(17:00:59)

Mais informações
Operação 10.2.1.6

A área geográfica elegível corresponde à área geográfica do
território de intervenção do GAL Alentejo Central: Alandroal,
Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora (excluindo a União das freguesias de Évora – São Mamede, Sé, São Pedro
e Santo Antão), Montemor-o-Novo (excluindo as freguesias de Santiago de Escoural e São Cristóvão),
Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa.
A dotação orçamental total é de 77.000€.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 200.000€ de apoio
por beneficiário. O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de
análise, dos investimentos propostos na candidatura, é de 50%.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.
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IV. POISE – programa operacional inclusão social
e emprego
3.34 – títulos de impacto social

Beneficiários:
Organizações da economia social, entidades
privadas que realize a intervenção (entidades
implementadoras da IIES), designadamente:
a) As cooperativas; b) As associações mutualistas;
c) As misericórdias; d) As fundações; e) As
entidades com o estatuto de Instituição Particular
de Solidariedade Social; f) As associações; g) As
entidades abrangidas pelos subsectores comunitário
e autogestionário..

Data de
encerramento
31 de dezembro de 2020

Mais informações
Aviso n.º POISE-39-2018-08

Os Títulos de Impacto Social constituem um dos instrumentos de financiamento da Iniciativa Portugal
Inovação Social que pretende apoiar projetos com impacto social efetivo (denominadas Iniciativas de
Inovação e Empreendedorismo Social (IIES). A iniciativa prevê apoiar projetos que desenvolvem respostas
inovadoras para problemas sociais distintas das respostas tradicionais pelo seu potencial de impacto e
sustentabilidade que responde ao objetivo da Tipologia de operações 3.34 – Títulos de Impacto Social. Este
aviso tem como objetivos:
Estimular uma maior experimentação e diversificação na prestação de serviços públicos, através
da validação de novas intervenções ou a implementação em escala de intervenções existentes em
domínios de políticas públicas;
Desenvolver um maior conhecimento sobre os custos dos problemas sociais e promover a cultura
de prestação de serviços públicos orientada para os resultados e para a melhoria contínua do seu
desempenho.
Em conformidade com os n.ºs 1 e 2 do artigo 242.º do Regulamento Específico (REISE), as candidaturas
são apresentadas em modelo de parceria, a qual obrigatoriamente deverá contemplar no mínimo:
Uma entidade pública: entidades com a competência de política pública, na área temática da
IIES, interessadas em testar um modelo de intervenção inovador na sua esfera de atuação e que se
disponibilizem a facilitar a implementação da IIES, mediante a emissão do Parecer da Entidade do
Sector Público;
Um investidor social: quaisquer entidades privadas ou da Economia Social que garantam o
financiamento e que contribuam para o sucesso da operação, estando disponíveis a adiantar
o financiamento necessário para a sua implementação e para suportar o risco associado ao
incumprimento dos resultados contratualizados (não podem ser simultaneamente entidades
implementadoras da IIES);
Uma organização da economia social ou outra entidade privada que realize a intervenção
(entidades implementadoras da IIES), designadamente, a) As cooperativas; b) As associações
mutualistas; c) As misericórdias; d) As fundações; e) As entidades com o estatuto de Instituição
Particular de Solidariedade Social; f) As associações; g) As entidades abrangidas pelos subsectores
comunitário e autogestionário.
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IV. POISE – programa operacional inclusão social
e emprego
São elegíveis as intervenções relativas a novos produtos, prestação de serviços, processos ou outro tipo
de intervenções no âmbito de atuação da política pública nos domínios temáticos da Proteção Social,
Emprego, Saúde, Justiça, e Inclusão Digital. As operações candidatadas deverão constituir uma IIES e
cumprir um conjunto de requisitos, nomeadamente:
Ser desenvolvidas por organizações da economia social ou outras entidades privadas, que visem
oferecer respostas orientadas para resultados e com elevado potencial de impacto na resolução de
problemas sociais nos domínios de atuação de políticas públicas;
Permitir a obtenção de resultados mensuráveis passíveis de validação, cujo mérito seja validado
pelas entidades públicas responsáveis pela política pública setorial no domínio temático em que se
inscrevem as intervenções;
Ser apoiadas por investidores sociais que financiem a totalidade da realização das intervenções
e assumam o risco de não reembolso do financiamento, no caso de insucesso na obtenção dos
resultados contratualizados.
As necessidades de financiamento público da operação terão de ser superiores a 50.000,00€ e
a duração máxima das operações não deverá ultrapassar os 60 meses. O financiamento público
indicativo afeto ao presente concurso é de 5.000.000,00€ (cinco milhões de euros). A comparticipação
pública da despesa elegível é de 100%, mediante o cumprimento dos resultados contratualizados,
repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela Contribuição Pública Nacional (15%).
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V. poseur – programa operacional sustentabilidade
e eficiência no uso de recursos
eficiência energética nos edifícios da administração pública central
(2º aviso)

Beneficiários:
Organismos da Administração Central do Estado.

Data de
encerramento
7 de dezembro de 2018
(18h00)

O presente concurso visa o apoio à implementação de projetos
Mais informações
de gestão e racionalização energética que contemplem a
implementação de medidas de eficiência energética, ativas e
Aviso POSEUR-03-2018-07
passivas, promovendo ainda a utilização de energias renováveis
para autoconsumo nas infraestruturas públicas já existentes da
Administração Central do Estado, contribuindo para a execução do
Programa Eco.AP e do PNAEE e para a consequente redução da despesa pública com a energia.
As medidas de eficiência energética e de produção de energias renováveis para autoconsumo deverão
resultar de uma auditoria energética realizada à infraestrutura existente, que caracterize a situação
atual e identifique as possibilidades de melhoria, realizada no âmbito do Sistema de Certificação de
Edifícios, Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, na sua mais recente redação.
As tipologias de operações a apoiar são as seguintes:
a.

Intervenções que visem o aumento da eficiência energética dos edifícios e equipamentos públicos da
administração central:
i. Intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o objetivo de proceder à instalação de
isolamento térmico em paredes, pavimentos, coberturas e caixas de estore;
ii. Intervenções na envolvente envidraçada dos edifícios, nomeadamente através da substituição de
caixilharia de vidro simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico, por caixilharia com vidro
duplo e corte térmico, ou solução equivalente em termos de desempenho energético, e respetivos
dispositivos de sombreamento;
iii. Intervenções nos sistemas técnicos instalados, através da substituição dos sistemas existentes por
sistemas de levada eficiência, ou através de intervenções nos sistemas existentes que visem aumentar
a sua eficiência energética, nomeadamente integração de água quente solar, incorporação de
microgeração, sistemas de iluminação, aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC);
iv. Iluminação interior e exterior, excluindo a iluminação pública;
v. Instalação de sistemas e equipamentos que permitam a gestão de consumos de energia, por
forma a contabilizar e gerir os consumos de energia, gerando assim economias e possibilitando a sua
transferência entre períodos tarifários.

b.

Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nos edifícios e equipamentos da
administração central para autoconsumo desde que façam parte de soluções integradas que visem a
eficiência energética, nas quais se inclui:
i. Instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária e climatização;
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V. poseur – programa operacional sustentabilidade
e eficiência no uso de recursos
ii. Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia
renovável.
c.

Auditorias, estudos, diagnósticos e análises energéticas necessárias à realização dos investimentos,
e à implementação de Planos de Ação de eficiência energética bem como a avaliação «ex-post»
independente que permita a avaliação e o acompanhamento do desempenho e da eficiência
energética do investimento.

As candidaturas devem apresentar obrigatoriamente investimentos na tipologia de operação a),
e complementarmente na(s) tipologia(s) de operação b) e/ou c).
A dotação máxima indicativa do Fundo de Coesão afeta ao presente concurso é de 50.000.000€ e a
dotação máxima por operação é de 5.000.000€.
No caso de uma operação candidata à subvenção reembolsável, a taxa máxima de cofinanciamento
é de 95%.

Projetos

Custo total elegível
inferior a 1.000.000€ (não
abrangidos pelo art.º 61º
do Regulamento (UE)
nº1303/2013)

Custo total elegível
superior a 1.000.000€
(abrangidos pelo art.º 61º
do Regulamento (UE)
nº1303/2013)

Taxas máximas de cofinanciamento
No caso da subvenção não reembolsável para as tipologias de operação
previstas nas alíneas a) e b), a taxa de cofinanciamento base a atribuir é
de 25%, ou de 30% desde que se trate de intervenções integradas. Estas
taxas podem ser majoradas até um máximo de 50%.
Caso o investimento envolva uma intervenção num edifício com
mais de 40 anos classificado ou em vias de classificação como de
interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal, a
taxa de cofinanciamento base é de 25% e será majorada em 20 pontos
percentuais.
A despesa elegível para efeitos de cofinanciamento pelo Fundo de
Coesão é a que resulta da dedução das receitas líquidas previstas pela
operação no período de referência aplicável, sendo que a taxa máxima
de cofinanciamento das operações a aprovar é de 85% e incide sobre as
despesas elegíveis.
Deverá ser considerado um período de referência para a análise
financeira de 25 anos, para as intervenções que visem o aumento da
eficiência energética dos edifícios e equipamentos públicos, incluindo as
intervenções da promoção de energias renováveis para autoconsumo.

As despesas relacionadas com a tipologia de operação prevista na alínea c) beneficiam da taxa máxima
de apoio de 85% e incide sobre as despesas elegíveis.
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VI. outras oportunidades DE FINANCIAMENTO
PROGRAMA INTERREG SUDOE – TERCEIRA call Aberta em SetemBro 2018

Beneficiários:
Todas as entidades públicas, privadas com/sem fins
lucrativos e empresas (exceto as grandes empresas)
localizadas na zona elegível do Programa SUDOE.

Data para submissão
de candidaturas
3 a 21 de setembro de 2018

Nota: Em função de cada eixo prioritário aberto na convocatória,
o texto da convocatória estabelece os tipos de atores que devem
compor a parceria das candidaturas de projetos

Mais informações
Texto oficial da terceira Convocatória

Guia SUDOE
Programa SUDOE

Estão disponíveis, desde 5 de junho, as bases da terceira cal de candidaturas ao Programa de Cooperação
Territorial Sudoeste Europeu (SUDOE).
A apresentação das candidaturas, da primeira fase, decorrerá entre 03 e 21 de setembro de 2018 (12:00 meio dia, UTC+2), estando a segunda fase prevista para março de 2019.
No presente aviso estão abertos os seguintes eixos prioritários do Programa, com as seguintes dotações
financeiras:
O território de Portugal continental é elegível para o presente programa.

PARCERIA:
A candidatura deve estar sustentada numa parceria que deve incluir beneficiários de pelo menos três
Estados Membros da União Europeia que participam no SUDOE. No entanto, a parceria deve ser a mais
representativa e competente possível nos setores abrangidos e no território do Programa.
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VI. outras oportunidades DE FINANCIAMENTO
PRINCÍPIOS E REQUISITOS DOS PROJETOS A CANDIDATAR:
O SUDOE tem como objetivo apoiar as iniciativas que permitem fornecer soluções concretas às
necessidades ou problemas identificados, assim como, apoiar os setores de excelência presentes no
seu território. Em geral, para os três eixos abertos, os tipos de projetos esperados devem responder
obrigatoriamente às seguintes características:
Transnacionalidade: a pertinência deste enfoque deve ser evidente e estar demonstrada. (não se
deve tratar de ações individuais e locais sobrepostas
Cadeia de valor: o projeto deve implicar a todos os agentes que sejam necessários para conseguir
um impacto real do projeto no território ou no setor abordado, desde a conceção até ao uso final
do output principal. Cada beneficiário da parceria deve demonstrar que é competente na temática
abordada
Articulação da parceria: o projeto ser implementado por uma parceria composta por beneficiários
(que recebem ajuda FEDER) e parceiros associados que participam no projeto sem receber ajuda
FEDER. No momento de estudar se a cadeia de valor da parceria está representada, considerar-se-á
tanto os beneficiários como os parceiros associados. Para estes últimos, deverá indicar-se claramente
no formulário de candidatura o papel que vão desempenhar no projeto.
Indicadores: o projeto deve prever pelo menos um output principal que contribua clara e diretamente
num indicador de realização do Programa.
Transferibilidade e sustentabilidade: os projetos devem gerar outputs que sejam transferíveis a
outros setores ou territórios, e que ao mesmo tempo sejam duradouros.
Complementaridade ou inclusão com as estratégias territoriais nacionais/regionais: o projeto
deve demonstrar que o output principal previsto se enquadra com as referidas estratégias. Não se
trata unicamente de estabelecer uma lista de estratégias, mas sim de demonstrar a relação do output
principal com as mesmas, especificando as medidas concretas destas estratégias afetadas.
Eixo 2. No ponto 7.2. do aviso são apresentadas as caraterísticas a respeitar, por objetivo específico
em que se pretende apresentar a candidatura., neste caso (1) 3a1: Desenvolvimento das capacidades
para a melhoria do ambiente das empresas do Espaço SUDOE e (2) 3b1: Melhoria e crescimento das
possibilidades de internacionalização das PME. Destaca-se que o setor do Turismo; os serviços ambientais
e a agroindústria estão entre os setores de aplicação.
Eixo 3. No ponto 7.3. do aviso são apresentadas as caraterísticas a respeitar na apresentação de
candidatura ao objetivo específico 4c 1: Melhorar as políticas de eficiência energética nos edifícios públicos
e na habitação através do desenvolvimento de redes e da experimentação conjunta.
Eixo 4. No ponto 7.4. do aviso são apresentadas as caraterísticas a respeitar na apresentação de
candidatura ao objetivo específico 5b1: Melhoria da coordenação e da eficácia dos instrumentos de
prevenção, de gestão de catástrofes e de reabilitação de zonas danificadas

PERÍODO DE EXECUÇÃO e ELEGIBILIDADE
O período de execução dos projetos não poderá ser superior a 36 meses. [As ações não devem estar
terminadas à data de apresentação da candidatura. Esta condição significa que um projeto pode ter já
começado na data de lançamento da convocatória de projetos e que a parceria já começou a realizar as
ações previstas na candidatura]
Importante: A data de início para a elegibilidade das despesas vinculados à execução do projeto desta
convocatória será o dia 1 de janeiro de 2018. O período de elegibilidade das despesas de preparação
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VI. outras oportunidades DE FINANCIAMENTO
estabelecido para a terceira convocatória de projetos é o seguinte: de 1 de julho de 2017 até ao
encerramento da segunda fase da convocatória.

VALORES DE INVESTIMENTO
Não está estabelecido nenhum montante mínimo ou máximo da despesa total elegível do projeto.
Corresponde à parceria apresentar um orçamento equilibrado e realista que seja coerente com as
atividades e outputs previstos. Contudo, o montante mínimo a respeitar pelos beneficiários é de
100.000 euros de despesa total elegível para todas as entidades, salvo as empresas para as quais o
montante mínimo a respeitar é de 5.000 euros.
O plano financeiro do projeto deverá igualmente respeitar diversos limites máximos (ver Ficha nº3.3 do
Guia) resumidos a seguir:
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VI. outras oportunidades DE FINANCIAMENTO
PROGRAMA COSME: APOIO AO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE PRODUTOS
TURÍSTICOS TEMÁTICOS TRANSNACIONAIS

Entidades elegíveis:
Entidades, total ou parcialmente, públicas ou
privadas, com atividade nos sectores do turismo
e/ou das ICC.

Data para submissão
de candidaturas
19 de julho de 2018

Mais informações
Clique Aqui

A Comissão Europeia (COM) lançou recentemente um convite à apresentação de propostas destinado a
co-financiar projetos de desenvolvimento e promoção de produtos turísticos temáticos transnacionais,
explorando sinergias entre o turismo e as indústrias culturais e criativas (ICC), através de ações concretas
de apoio às PME destes setores.
São objetivos gerais da iniciativa a revitalização de atrações e destinos turísticos e a diversificação das
experiências de turismo transnacional, o combate à sazonalidade dos destinos da UE e/ou melhorar
a sustentabilidade da oferta turística e impulsionar a inovação na cadeia de valor da oferta turística
transnacional.
Enquanto objetivos específicos, as propostas a apresentar devem:
Desenvolver soluções inovadoras ou ferramentas de gestão para atrações ou destinos turísticos através
da cooperação entre PME do turismo e das ICC;
Explorar novas formas de envolver os visitantes, com a ajuda de empresas ou profissionais
relacionados com ICC, para revitalizar os produtos/serviços turísticos existentes e/ou criar novos;
Criar parcerias público-privadas sólidas nas áreas do turismo e das ICC e assegurar a partilha de
conhecimentos e experiências entre as parcerias criadas.
Os candidatos deverão ser entidades, total ou parcialmente, públicas ou privadas, com atividade nos
sectores do turismo e/ou das ICC e formar um consórcio composto por um número mínimo de 5 e
máximo de 8 parceiros, provenientes de pelo menos 5 países elegíveis (Estados Membros da UE e países
que participam no programa COSME). Este consórcio deverá ser composto por pelo menos 4 PME (2 de
turismo e 2 das ICC) e uma entidade pública (local, regional ou nacional).
São elegíveis atividades relacionadas com:
Mapeamento de atrações turísticas, destinos e serviços relacionados ao turismo, que poderiam estar
ligados ao tema identificado;
Desenvolvimento de produtos e serviços turísticos transnacionais com excelente potencial de
comercialização e marketing, que sejam do interesse para turistas e operadores de viagens
intra-europeus e/ou de destinos longínquos curso, e que possam ter continuação após o final do
período de co-financiamento;
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VI. outras oportunidades DE FINANCIAMENTO
Criação de novas soluções tecnológicas ou organizacionais para atrair e envolver os visitantes;
Implementação de estratégias conjuntas de comunicação / promoção e estratégias de mercado,
sustentáveis a médio/longo prazo;
Desenvolvimento de atividades promocionais criativas oferecendo informações práticas e ferramentas
úteis para potenciais turistas;
Implementação de ações de sensibilização e divulgação (por exemplo, produção de audiovisuais,
atividades de comunicação, publicações, websites, participação em feiras, parcerias com a
comunicação social internacional, etc.).
O orçamento total destinado para esta ação é de 2.000.000€, estimando-se o financiamento entre 5 a 7
propostas. A subvenção máxima por projeto será de 400.000€, limitada a uma taxa máxima de reembolso
de 75% dos custos elegíveis.
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VI. outras oportunidades DE FINANCIAMENTO
regional cooperation: international urban cooperation (IUC)

Beneficiários:
Regiões e PME da UE interessadas no
desenvolvimento de oportunidades de cooperação
com San Martín (Perú), Yucatán (México), and Colima
(México).

Data para submissão
de candidaturas
30 de junho de 2018

Mais informações
Clique Aqui

O objetivo do IUC é o de estabelecer parcerias e intercâmbios intercontinentais com as regiões da
América Latina para aumentar a inovação, a competitividade e as novas oportunidades para os cidadãos.
Na presente convocatória estão disponíveis, para seleção, as seguintes regiões: San Martín (Perú), Yucatán
(México), e Colima (México).
O Programa Internacional de Cooperação Urbana, com uma duração de três anos, visa habilitar cidades
em diferentes regiões do globo, para que as mesmas se envolvam, partilhem soluções e boas práticas
de modo a solucionar problemas comuns. Este Programa faz parte de uma estratégia da UE que visa
fomentar o desenvolvimento urbano sustentável, através da cooperação com os setores público e privado
e com os grupos comunitários e cidadãos. O IUC é uma oportunidade para que as cidades aprendam
umas com as outras, estabeleçam metas ambiciosas, formem parcerias duradouras, testem novas
soluções e promovam o seu perfil internacional.
As atividades do IUC são financiadas pela UE e darão suporte à concretização dos objetivos políticos locais
como daqueles que estão relacionados com importantes acordos internacionais sobre desenvolvimento
urbano e alterações climáticas, como a Agenda Urbana, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o
Acordo de Paris.
O Programa IUC está dividido em três componentes:
i. Cooperação entre cidades em desenvolvimento urbano sustentável – com base no projeto “World
Cities” e na abordagem da rede “URBACT”, as cidades da UE serão parceiras de cidades de outras regiões
do mundo que enfrentam desafios de desenvolvimento sustentável. As cidades selecionadas receberão
apoio para planear, implementar e gerir práticas urbanas sustentáveis através do desenvolvimento
de planos de ação locais, resultando em atividades e projetos-piloto para alcançar resultados e abrir
oportunidades de mercado;
ii. Ação subnacional sob a iniciativa do Pacto de Autarcas – cidades e outras localidades subnacionais
serão encorajadas a juntar-se ao Pacto de Autarcas, que faz parte de uma iniciativa global para
enfrentar as alterações climáticas. Este Pacto congrega milhares de governos locais voluntariamente
comprometidos em implementar objetivos, para o clima e energia, nos seus territórios.
iii. Cooperação inter-regional em inovação pelo desenvolvimento local e regional – o apoio será
centrado em formas de melhorar a inovação e a cooperação regional dentro de e entre duas regiões: a
União Europeia e a América Latina e Caribe. O programa estimulará o desenvolvimento e o fortalecimento
de estratégias regionais envolvendo PME e promoverá cadeias de valor internacionais. Experiências, boas
práticas e lições aprendidas serão reunidas e partilhadas, promovendo a gestão e o desenvolvimento do
conhecimento.
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REGIONAL COOPeration: Plataforma EE-CELAC INNOV-AL

Beneficiários:
Regiões da UE interessadas no desenvolvimento de
oportunidades de cooperação com os estados do
Paraná, Pernambuco e Pará.

Data para submissão
de candidaturas
15 de junho de 2018

Mais informações
Clique Aqui

A Plataforma INNOV-AL é um projeto financiado pela UE para a promoção de políticas
descentralizadas de inovação e cooperação na coesão territorial.
O projeto é apoiado pela Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia e visa apoiar
a disseminação, a troca de experiência e boas práticas da política regional europeia e de alcançar maior
cooperação entre as autoridades de três estados brasileiros: Pará, Paraná e Pernambuco e três regiões
parceiras da Europa (a serem selecionadas) na definição e implementação de políticas descentralizadas de
inovação e de especialização inteligente em nível regional.
As regiões selecionadas da UE serão visitadas pelos três representantes dos estados brasileiros com o
intuito de promover boas práticas relacionadas com a temática da inovação ou outros setores de interesse
comum.
Durante todo o projeto, uma plataforma online permitirá a troca de conhecimentos, entre os participantes,
nas temáticas selecionadas. Posteriormente, dois especialistas de cada uma das regiões selecionadas da
UE participarão numa conferência no Brasil que envolverá os três estados e o governo federal. Apenas os
custos relacionados com a viagem dos peritos europeus ao Brasil serão cobertos pelo projeto.
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candidaturas ao fundo de emergência municipal

Beneficiários:
Municípios (Abrantes, Alijó, Covilhã, Gavião, Fundão,
Mação, Nisa, Proença-a-Nova, Torre de Moncorvo,
Vila de Rei e Vila Velha de Ródão).

Data para submissão
de candidaturas
15 de junho de 2018

Mais informações
Fundo de Emergência
Municipal

Estão abertas até 15 de junho de 2018 as candidaturas para atribuição de apoio financeiro pelo Fundo de
Emergência Municipal (FEM) para reparação de danos em infraestruturas e equipamentos municipais
provocados pelos incêndios ocorridos nos meses de julho e agosto de 2017. A atribuição de auxílio
financeiro pelo FEM determinou o reforço da respetiva dotação em 4.400.000,00€.
No território do PROVERE é abrangido o município de Gavião.
As candidaturas deverão ser submetidas através do preenchimento do formulário disponível no portal
da CCDRC e encontrar enquadramento nas seguintes tipologias de infraestruturas e equipamentos
municipais: reabilitação de vias e arruamentos municipais, segurança rodoviária, edifícios municipais,
equipamento urbano complementar, equipamentos municipais de lazer, infraestruturas de saneamento
básico, horas/máquina dos equipamentos pesados afetos ao apoio das operações de combate aos
incêndios e rescaldo.
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direção-geral das artes: programas de apoio às artes

Beneficiários:
Pessoas coletivas de direito privado com sede em
Portugal, pessoas singulares com domicílio fiscal
em Portugal e grupos informais que exerçam a
título predominante atividades profissionais numa
ou mais das seguintes áreas: Artes performativas
(circo contemporâneo e artes de rua, dança, música
e teatro), artes visuais (arquitetura, artes plásticas,
design, fotografia e novos media) e cruzamento
disciplinar.

Data para submissão
de candidaturas
Entre 26 e 28 de junho
de 2018

Mais informações
Balcão Artes

A Direção-Geral das Artes abriu recentemente três concursos para a apresentação de candidaturas
destinadas a apoiar projetos que se realizem entre 1 de agosto de 2018 e 31 de julho de 2019, nas áreas das
artes performativas (circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro), artes visuais (arquitetura,
artes plásticas, design, fotografia e novos media) e cruzamento disciplinar. As candidaturas inserem-se em
três programas:
Programa de Apoio a Projetos no domínio da circulação nacional e desenvolvimento de públicos:
Com um montante global disponível de 300.000,00€, este Programa destina-se a projetos no domínio
da circulação nacional, podendo ainda contemplar o domínio de desenvolvimento de públicos, que sejam
desenvolvidos integralmente em território nacional. Visa contribuir para a diversidade e qualidade da
oferta artística, fomentar a coesão territorial, promover a inclusão social e incentivar projetos emergentes
que dinamizem o setor das artes. O montante a atribuir por candidatura corresponderá a um valor
mínimo de 5.000,00€ e um valor máximo de 20.000,00€. Apresentação de candidaturas até 26 de junho
de 2018.
Programa de Apoio a Projetos no domínio da criação
Com um montante global disponível de 700.000,00€, os apoios a conceder no âmbito deste Programa
destinam-se a projetos cujas atividades sejam desenvolvidas maioritariamente no território nacional e
que se inscrevam no domínio da criação (podendo integrar a conceção, execução e apresentação de
obras; residências artísticas; e interpretação de repertório, nomeadamente na área da música). Os projetos
poderão ainda contemplar os domínios da circulação nacional e da internacionalização. Visa valorizar a
pesquisa e experimentação artísticas como práticas inovadoras do desenvolvimento e do conhecimento e
incentivar projetos emergentes e dinamizadores do setor. O montante a atribuir por candidatura prevê
três patamares financeiros, de acordo com o número máximo de candidaturas a apoiar: 40.000,00€ (7
candidaturas), 30.000,00€ (8 candidaturas) e 20.000,00€ (9 candidaturas). Apresentação de candidaturas
até 28 de junho de 2018.
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Programa de Apoio a Projetos no domínio da programação e desenvolvimento de públicos:
Com um montante global disponível de 400.000,00€, este Programa destina-se a projetos cujas
atividades sejam desenvolvidas maioritariamente no território nacional, no domínio da Programação
(gestão da oferta cultural em determinado espaço e tempo, de forma regular ou pontual, como
ciclos, mostras, festivais), podendo ainda contemplar o desenvolvimento de públicos. Visa promover a
participação e qualificação das comunidades e dos públicos na cultura em diversos domínios da atividade
artística e boas práticas de acessibilidade; valorizar a dimensão educativa e de sensibilização para a cultura
e valorizar a pesquisa e experimentação artísticas como práticas inovadoras do desenvolvimento e do
conhecimento. O montante a atribuir por candidatura prevê três patamares financeiros, de acordo com
o número máximo de candidaturas a apoiar: 40.000,00€ (5 candidaturas), 30.000,00€ (4 candidaturas) e
20.000,00€ (4 candidaturas). Apresentação das candidaturas até 27 de junho de 2018.
As candidaturas são apresentadas por via eletrónica, mediante o preenchimento e submissão online do
formulário de candidatura e respetivos documentos anexos, acessível no Balcão Artes - através da opção
“Gestão de Apoios e E-Registo” - ou através de apoios.dgartes.gov.pt.
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iefp: Medida Contrato-Emprego – 2º período de candidaturas

Beneficiários:
Empresário em nome individual ou a pessoa coletiva
de natureza jurídica privada, com ou sem fins
lucrativos.

Data para submissão
de candidaturas
2 de julho de 2018

Mais informações
Medida Contrato-Emprego

Encontra-se a decorrer o segundo período de candidaturas à Medida Contrato-Empego, prevendo-se
apoiar cerca de 5.000 pessoas. A Medida Contrato-Emprego tem como objetivos prevenir e combater o
desemprego, fomentar e apoiar a criação líquida de postos de trabalho, a inserção profissional de públicos
com maior dificuldade de integração no mercado de trabalho, a criação de vínculos laborais mais estáveis
e de postos de trabalho localizados em territórios economicamente desfavorecidos.
Esta Medida visa a concessão à entidade empregadora de um apoio financeiro à celebração de contrato
de trabalho com desempregado inscrito no IEFP. Este período de candidaturas privilegia os contratos sem
termo e limita o apoio, no caso de vínculo temporário, a contratos a termo com duração mínima de 12
meses, celebrados com públicos desfavorecidos e estabelece a atribuição de um prémio de conservação
desses contratos, de valor equivalente a duas vezes a retribuição base mensal nele prevista, até ao limite de
cinco vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) – 428,90€. É também reforçado o compromisso
assumido na manutenção do nível de emprego atingido por via dos apoios, que pode estender-se até 24
meses após a contratação.
A entidade empregadora tem direito a um apoio financeiro correspondente a:
a. 9 vezes o valor do IAS, no caso de contrato sem termo;
b. 3 vezes o valor do IAS, no caso de contrato a termo certo.
É majorado em 10 % o apoio financeiro relativo à contratação dos desempregados relacionados com
públicos com maior dificuldade de integração no mercado de trabalho, referidos nas subalíneas ii) a ix) da
alínea b) e na alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º da Portaria nº34/2017, de 18 de janeiro. É majorado em 10 % o
apoio financeiro relativo a posto de trabalho localizado em território economicamente desfavorecido. As
majorações são cumuláveis entre si.
No presente período de candidatura podem também ser apresentados pedidos de concessão do prémio
de conversão relativos a contratos a termo certo apoiados pela medida Estímulo Emprego e pela medida
Contrato-Emprego que tenham sido convertidos em contratos de trabalho sem termo no período
compreendido entre o dia 1 de março de 2018 e o dia 2 de julho de 2018, inclusive.
Podem originar uma candidatura as ofertas de emprego apresentadas ao IEFP, no período compreendido
entre o dia 2 de abril de 2018 e o dia 25 de junho de 2018, inclusive, podendo cada entidade empregadora
submeter tantas candidaturas quantas as ofertas que tenha apresentado ao IEFP, I.P. no referido período.
A candidatura é efetuada no Portal Iefponline, na área de gestão de cada entidade, através de
sinalização de oferta de emprego registada nesse portal, desde que a mesma cumpra os requisitos
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de elegibilidade e que a empresa tenha manifestado a intenção de apresentar uma candidatura.
As candidaturas são avaliadas e hierarquizadas de acordo com os critérios de análise definidos no
Regulamento do concurso, no qual também poderão ser consultadas todas as regras inerentes
ao mesmo.
O presente período abrange as candidaturas que pretendam beneficiar dos apoios para a medida
Contrato-Emprego previstos no âmbito das medidas de intervenção para fazer face aos efeitos dos
incêndios ocorridos de 17 a 21 de junho e no dia 15 de outubro de 2017, previstos nas Portarias
nº254/2017, de 11 de agosto, e nº347-A/2017, 13 de novembro, e na Resolução do Conselho de Ministros
nº4/2018, de 10 de janeiro.
A dotação orçamental afeta ao presente período de candidatura é de 20.000.000,00€, estando afeto à
Delegação Regional do Alentejo a dotação de 1.400.000,00€.
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UIA | Urban innovative actions: temáticas para o 4º convite à
apresentação de propostas

A Iniciativa Urban Innovative Actions, lançada pela comissão Europeia, visa identificar e testar novas
soluções que abordem questões relacionadas com o desenvolvimento urbano sustentável e que sejam
relevantes a nível da União.
Assim, o objetivo primordial da iniciativa UIA é disponibilizar às autoridades urbanas, em toda a Europa,
espaço e recursos para testarem ideias arrojadas e ainda não comprovadas que visem resolver desafios
interligados e experimentar de que modo respondem à complexidade da vida real. Os projetos apoiados
deverão ser inovadores, de boa qualidade, concebidos e implementados com o envolvimento de parceiros
fundamentais, orientados para resultados e transferíveis. Deste modo, a Iniciativa UIA destina-se a apoiar
projetos-piloto que acarretem riscos excessivos para serem financiados através de fontes de financiamento
tradicionais, desde que sejam altamente inovadores e experimentais.
Atualmente, já se encontram disponíveis, os tópicos selecionados para o 4º Convite à Apresentação de
Propostas: Transição digital; Uso sustentável do solo; Pobreza urbana e Segurança urbana.
A redação final dos tópicos constará dos Termos de Referência do 4º Convite, que serão publicados em
outubro de 2018.
Mais informações aqui.
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programa casa eficiente 2020

programa life: CALENDÁRIO 2018

COMPETE 2020: SISTEMA DE APOIO
À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(SATDAP)

Encerramento

Link

—

Clique Aqui

Encerramento

Link

junho de 2018

Clique Aqui

Encerramento

Link

2ª fase (Projetos
SIMPLEX+): de 6 de junho
a 29 de junho de 2018;

Aviso n.º 01/SAMA2020/2018

3ª fase (Regime
geral): de 2 de julho a
31 de agosto de 2018

PROGRAMA DE APOIO AO
EMPREENDEDORISMO NO MAR
“MARE STARTUP”

Encerramento

Link

8 de junho de 2018

Clique Aqui

PDR2020: OPERAÇÃO 4.0.1.
INVESTIMENTOS EM PRODUTOS
FLORESTAIS IDENTIFICADOS
COMO AGRÍCOLAS NO ANEXO I
DO TRATADO (2º ANÚNCIO)

Encerramento

Link

11 de junho de 2018
(17h00) (prorrogado)

Operação 4.0.1

Encerramento

Link

14 de junho de 2018

Aviso POISE-33-2018-06

Encerramento

Link

15 de junho de 2018
(17h00)

Operação 8.1.4

Encerramento

Link

20 de junho de 2018
(15h00)

Operação 2.2.3

Encerramento

Link

15 de junho de 2018
(19h00) (prorrogado)

Aviso n.º 08/SI/2018

POISE: 3.09 – PROJETO DE
MEDIADORES MUNICIPAIS E
INTERCULTURAIS
PDR2020: OPERAÇÃO 8.1.4.
RESTABELECIMENTO DA
FLORESTA AFETADA POR
AGENTES BIÓTICOS E ABIÓTICOS
OU POR ACONTECIMENTOS
CATASTRÓFICOS – INTERVENÇÕES
AO NÍVEL DAS EXPLORAÇÕES
FLORESTAIS (9º ANÚNCIO)
PDR2020: OPERAÇÃO 2.2.3. APOIO
À FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS
DAS ENTIDADES PRESTADORAS DO
SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO
SI-C2-2018-09 – SISTEMA DE
INCENTIVOS “INOVAÇÃO
PRODUTIVA”
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SI-51-2018-10 – SISTEMA DE
INCENTIVOS “EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO E CRIATIVO”
INTERREG Europe – anúncio
do 4ª aviso

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.2.
PEQUENOS INVESTIMENTOS
NA TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO
(ESDIME – AGÊNCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL NO
ALENTEJO SUDOESTE, CRL)
PDR2020: OPERAÇÃO
10.2.1.3. DIVERSIFICAÇÃO DE
ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO
(ESDIME – AGÊNCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL NO
ALENTEJO SUDOESTE, CRL)
aviso nºalt20-42-2018-09 –
investimentos na área dos
equipamentos sociais – pactos
aviso nºalt20-17-2016-02 – planos
de ação integrados para as
comunidades desfavorecidas
aviso nºalt20-73-2016-02
– desenvolvimento das
infraestruturas de formação
e ensino – infraestruturas
educativas para o ensino
escolar (ensino básico e
secundário)
aviso nºalt20-14-2016-03 –
conservação, proteção,
promoção e desenvolvimento
do património natural
e cultural

Encerramento
15 de junho de 2018
(19h00) (prorrogado)

Encerramento
22 de junho de 2018

Encerramento
28 de junho de 2018
(17h30m59s)
(prorrogado)

Encerramento
28 de junho de 2018
(17h30m59s)
(prorrogado)

Encerramento
28 de junho de 2018

Encerramento
28 de junho de 2018

Encerramento
28 de junho de 2018

Encerramento
28 de junho de 2018

Link
Aviso n.º 09/SI/2018

Link
Clique Aqui

Link
Operação 10.2.1.2

Link
Operação 10.2.1.3

Link
Aviso n.º ALT20-42-2018-09

Link
Aviso n.º ALT20-17-2016-02

Link
Aviso n.º ALT20-73-2016-02

Link
Aviso n.º ALT20-14-2016-03
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PDR2020: OPERAÇÃO 2.2.2. APOIO
À CRIAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ACONSELHAMENTO (1º CONCURSO)

Encerramento

Link

29 de junho de 2018
(15h00) (prorrogado)

Operação 2.2.2

SI-47-2017-24: INV. E DESENV. TECN.
– I&d empresarial – PROJ. i&D
industrial escala europeia

Encerramento

Link

29 de junho de 2018
(19h00) (prorrogado)

Aviso n.º 25/SI/2017

Encerramento

Link

PDR 2020: Operação 10.3.1 –
COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL
E TRANSACIONAL DOS GAL (1º
CONCURSO)

30 de junho de 2018

fundo de cooperação
regional eea grants/norway
grants

Encerramento

SI-49-2017-06 -inovação
produtiva – RCI

Encerramento

S-47-2016-25 – reg. contratual
de invest. (RCI) – proj. de
interesse especial e de
interesse estratégico de I&D
– proj. I&D individuais
SI-47-2016-26 – proj. de interesse
especial e de interesse
estratégico de I&D – proj. em
co-promoção

1 de julho de 2018

2 de julho de 2018
(19h00) (prorrogado)

Encerramento
2 de julho de 2018
(19h00) (prorrogado)

Encerramento
2 de julho de 2018
(19h00) (prorrogado)

Anúncio n.º 001/PDR2020/103/2017

Link
Clique Aqui

Link
Aviso Nº 06/SI/2017

Link
AVISO N.º 25/SI/2016

Link
AVISO N.º 26/SI/2016

FUNDO FLORESTAL PERMANENTE:
AVISO N.º08/0137/2018 – APOIO
PARA A CONSTITUIÇÃO DE
UNIDADES DE GESTÃO FLORESTAL

Encerramento

Link

31 de julho de 2018

Aviso N.º08/0137/2018

PROGRAMA “EUROPA PARA OS
CIDADÃOS”

Encerramento

Link

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

Clique Aqui

Encerramento

Link

26 de setembro de 2018
(19h00)

Operação 3.2.1

PDR 2020: OPERAÇÃO 3.2.1.
INVESTIMENTO NA EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA – SUINICULTURA (11º
ANÚNCIO)
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POSEUR-12-2017-05: aviso
destinado ao ciclo urbano
da água (CUA) – operações
promovidas por entidades
gestoras agregadas

25 de outubro de 2018
(18h00)

FUNDO AMBIENTAL: INCENTIVO
VEÍCULOS DE BAIXAS EMISSÕES

Encerramento

AVISO N.º ALT20-06-2018-06, N.º
ALT20-16-2018-07, N.º ALT20-432018-08 – planos estratégicos
de desenvolvimento urbano

Encerramento

AVISO N.º ALT20-16-2018-05 –
plano de ação de regeneração
urbana centros urbanos
complementares
AVISO Nº ALT20-03-2017-27 –
eficiência energética nas
infraestruturas públicas da
administração LOCAL
SI-60-2017-17 – PROJETOS DE
FORMAÇÃO EM PROCESSOS DE
INOVAÇÃO

SI-60-2017-21: PROJETOS
AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO

SI-47-2017-23: INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
– INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&d –
PROJETOS INDIVIDUAIS
SAICT-45-2017-03:
INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&d
– PROJETOS INDIVIDUAIS

Encerramento

30 de novembro
de 2018

27 de dezembro de 2018

Encerramento
27 de dezembro de 2018

Encerramento
28 de dezembro de 2018

Encerramento
28 de dezembro de 2018
(19h00)

Encerramento
28 de dezembro de 2018
(19h00) (prorrogado)

Encerramento
28 de dezembro de 2018
(19h00) (prorrogado)

Encerramento
28 de dezembro de 2018

Link
POSEUR-12-2017-05

Link
Clique Aqui

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

Link
Aviso n.º ALT20-16-2018-05

Link
Aviso n.º ALT20-03-2017-27

Link
Aviso Nº 18/SI/2017

Link
Aviso n.º 22/SI/2017

Link
Aviso n.º 24/SI/2017

Link
Aviso n.º 03/SAICT/2017
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SI-46-2017-22: PROTEÇÃO DE
DIREITOS DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL E INDUSTRIAL
SAICT-45-2017-02: PROTEÇÃO
DE DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL – PROJETOS
INDIVIDUAIS – REGIME CONTÍNUO
Turismo de portugal: LINHA
DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA
OFERTA 2017/2018
Turismo de portugal: Linha de
Apoio à Sustentabilidade

Linha créd. garantida para
armaz.de batata

Encerramento

Link

31 de dezembro de 2018

Aviso n.º 23/SI/2017

Encerramento

Link

31 de dezembro de 2018

Aviso n.º 04/SAICT/2017

Encerramento

Link

31 de dezembro de 2018

Turismo de Portugal

Encerramento

Link

31 de dezembro de 2018

Linha sustentabilidade

Encerramento

Link

Não definido

Portaria nº 259-A/2017
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VII. Eventos
plenário da eurorregião euroace – alentejo centro extremadura

Decorre, dia 13 de junho às 10h45, no auditório da CCDR Alentejo, em Évora, o Plenário da Eurorregião
EUROACE. A Eurorregião EUROACE é um agrupamento integrado pelas regiões do Alentejo e Centro de Portugal
e pela Comunidade Autónoma da Extremadura, de Espanha, sendo a primeira eurorregião de natureza tripartida
na fronteira hispano-portuguesa e materializa a vontade das três regiões de reforçar e dar um novo impulso
às suas relações de cooperação.
No decurso do Plenário proceder-se-á à transição da Presidência da EUROACE da região Alentejo para a região
Centro e serão apresentados alguns projetos de Cooperação Transfronteiriça que se encontram atualmente
em desenvolvimento no território.
O programa está disponível aqui.
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até dia 11 de junho neste link.
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VII. Eventos
“A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA EM PORTUGAL E A CONTRIBUIÇÃO PARA
A NEUTRALIDADE CARBÓNICA”

Realiza-se dia 19 de junho, às 14h30, no Teatro Thalia, em Lisboa, o evento temático “A transição energética em
Portugal e a contribuição para a neutralidade carbónica”, organizado pelo Ministério do Ambiente.
O evento insere-se num ciclo de eventos temáticos em torno da descarbonização da sociedade e no âmbito do
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. A sessão irá refletir sobre a contribuição da transição energética para
a neutralidade carbónica nas suas múltiplas vertentes:
Qual a configuração do sistema energético do futuro em Portugal?
Qual o papel da inovação tecnológica?
Como assegurar uma “transição justa” em termos energéticos, minimizando impactos sociais e económicos?
Qual o potencial para novos tipos de participação no setor energético – o papel do “prosumidor”
Quais os instrumentos para potenciar e inovar o setor?

O evento é gratuito, mas carece de inscrição até às 18 horas do dia 15 de junho.
Mais informações aqui.
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VII. Eventos
PRIMEIRA ALDEIA DA INOVAÇÃO SOCIAL

A Portugal Inovação Social, juntamente com os seus parceiros, vai ocupar durante os dias 4 e 5 de julho a aldeia
de xisto de Cerdeira, na serra da Lousã, transformando-a num espaço interativo e de partilha onde estarão
concentrados os projetos de inovação social mais emblemáticos que atualmente se realizam em Portugal.
Será possível conhecer nesses dias as entidades e os empreendedores sociais que estão a contribuir ativamente
para melhorar o modo de vida das populações e ainda será um espaço para discutir ideias, partilhar experiências,
aprender boas práticas e inspirar-se com histórias de sucesso.
Mais informações aqui.
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VII. OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA DE COESÃO PÓS 2020

Para o próximo orçamento comunitário, relativo ao período 2021-2027, a Comissão Europeia (CE) propõe
modernizar a sua Política de Coesão, que constitui a sua principal política de investimento e uma das suas
expressões mas concretas de solidariedade. A CE propõe regras financeiras para a UE modernas, mais simples
e mais claras, a fim de garantir que o orçamento europeu responde às questões relevantes para os cidadãos
europeus. Dispondo de autorizações orçamentais de 373 mil milhões de euros para 2021-2027, a futura Política
de Coesão tem uma capacidade de investimento para ajudar a colmatar as lacunas económicas existentes. Os
recursos continuarão a ser dirigidos para as regiões que necessitam de recuperar o seu atraso em relação ao
resto da UE, mantendo-se uma forte ligação entre a UE e os estados membros e os municípios.
A proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de maio, estabelece as disposições
comuns e regras básicas para:
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
Fundo Social Europeu Mais
Fundo de Coesão
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas
Fundo para o Asilo e a Migração
Fundo para a Segurança Interna
Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos
As principais caraterísticas da proposta da Comissão no sentido de uma Política de Coesão modernizada são as
seguintes:
Cinco prioridades de investimento:
Europa mais inteligente
Europa mais “verde”, sem emissões de carbono
Europa mais conectada
Europa mais social
Europa mais próxima dos cidadãos
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VII. OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE

Abordagem mais adaptada ao desenvolvimento regional
Simplificação: menos regras, mais simples e mais claras
Um quadro mais flexível
Uma ligação reforçada com o Semestre Europeu e a Governação Económica da União
Mais oportunidades de sinergia entre os instrumentos orçamentais da UE
Interreg: remoção de obstáculos transfronteiras e apoio a projetos de inovação inter-regional
Regras reforçadas para melhorar o desempenho dos investimentos da UE
Fomento da utilização dos instrumentos financeiros
Mais esforços de comunicação a fim de reforçar a visibilidade da política de coesão.

Documento

Link

Proposta de Regulamento que estabelece disposições comuns sobre o FEDER, FSE+,
FC, FEAMP e regras financeiras destes fundos e do FAM, FSI e IGFV

Clique Aqui

Desenvolvimento Regional e Coesão Após 2020: o novo quadro de relance

Clique Aqui

Abordagem mais adaptada ao desenvolvimento regional

Clique Aqui

Um quadro mais simples e flexível para a política de coesão

Clique Aqui

Uma ligação reforçada com o Semestre Europeu e a Governação Económica da União

Clique Aqui

Mais oportunidades de sinergia entre os instrumentos orçamentais da UE

Clique Aqui

Mais informações neste link.
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VII. OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE
DISCUSSÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS PARA O PERÍODO 21-27

O Parlamento Europeu começou a debater, no passado dia 14 de março, o próximo orçamento de longo prazo da
EU, que entrará em vigor a 1 de janeiro de 2021.
Os eurodeputados aprovaram uma série de medidas para modificar a forma como a UE é financiada, abrindo
um caminho para um sistema em que a UE dispõe de mais recursos próprios e deixa de depender quase
exclusivamente das contribuições dos Estados-Membros. O novo relatório propõe novas fontes de receita,
incluído um imposto sobre o rendimento das sociedades, impostos ambientais, um imposto sobre transações
financeiras a nível europeu, uma tributação especial que afeta as empresas do setor digital e uma reforma do
sistema de IVA.
Os eurodeputados defendem o apoio contínuo às políticas comuns da agricultura e das pescas e à política de
coesão, que se traduzem em “benefícios tangíveis” para os cidadãos, e um financiamento adequado para fazer
face a novos desafios, como a migração, a segurança e as alterações climáticas.
As propostas feitas pela Comissão Europeia foram apresentadas a 2 de maio de 2018 e estão disponíveis
neste link.
Em Portugal pode acompanhar o debate aqui.
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VII. OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE
programa tourism explorers

Organizado pelo Turismo de Portugal e pela Fábrica de Startups, o Tourism Explorers é um programa de ideação
e aceleração que tem como principal objetivo potenciar o desenvolvimento de inovação e empreendedorismo
em Portugal, através do apoio à criação de novas empresas com produtos e serviços inovadores focados no setor
do turismo.
O programa decorrerá em setembro e outubro de 2018 e terá lugar em simultâneo em 12 cidades do país: Porto,
Lamego, Aveiro, Covilhã, Coimbra, Castelo Branco, Caldas da Rainha, Abrantes, Lisboa, Beja, Faro e Angra do
Heroísmo.
O Tourism Explorers irá adotar as metodologias FastIdeation e FastStart da Fábrica de Startups, assentes nas
metodologias empíricas e “data-driven” Lean Startup e Customer Development e é composto por duas fases:
Fase de ideação: a candidatura a esta fase é individual, mas os candidatos serão integrados numa equipa
composta por 3 a 5 elementos e onde serão criadas soluções inovadoras que visam responder a desafios
específicos do setor do turismo;
Fase de aceleração: a candidatura é feita em equipa e serão desenvolvidos os projetos e o modelo de
negócio será testado e validado.
O Tourism Explorers está disponível para acolher até 50 participantes na fase de ideação e até 15 equipas na fase
de aceleração, por cidade e no final será o Demo Day, onde serão apresentados todos os projetos e selecionado o
vencedor que receberá um prémio no valor de 10.000€.
As candidaturas à fase de ideação são até 25 de agosto de 2018 e à fase de aceleração até 26 de setembro de
2018.
Mais informações aqui.
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VII. OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE
PROGRAMA EXPORTAR ONLINE

O Programa Exportar Online visa contribuir para uma internacionalização digital de sucesso das empresas
portuguesas, através da sensibilização, capacitação e consultoria às empresas, bem como do apoio na
implementação do plano de internacionalização digital e da sistematização das fontes de incentivos.
Constituem objetivos do programa aumentar as exportações e a diversificação de mercados das empresas
portuguesas; aumentar o número de empresas que utilizam o comércio eletrónico como ferramenta de
internacionalização; aumentar o conhecimento das empresas sobre o comércio eletrónico; e aumentar a
visibilidade da oferta portuguesa nos canais online.
Dirigido preferencialmente a PME exportadoras empenhadas no desenho e implementação da sua
estratégia de internacionalização digital, o Programa Exportar Online promove diversos produtos e serviços,
nomeadamente informação sobre mercados com foco no comércio online, estudos sobre especificidades
regulamentares, ações de sensibilização e seminários, cursos e-commerce online, workshops, consultoria na
análise do potencial de exportação digital das empresas e o acompanhamento na elaboração e implementação
do seu plano para a internacionalização digital.
Mais informações em: Programa Exportar Online
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VII. PRÉMIOS E PROCESSOS mobilizadores
prémio europeu do desenvolvimento sustentável

A Comissão Europeia lançou o primeiro Prémio Europeu do Desenvolvimento Sustentável, que visa reconhecer os
esforços e a criatividade dos cidadãos europeus, das empresas e das organizações que trabalham no sentido de
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
O Prémio objetiva distinguir iniciativas inspiradoras que proporcionem soluções concretas para atingir os estes
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
As candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 14 de setembro de 2018.
Os vencedores do concurso serão selecionados por um júri formado por membros da Plataforma Multilateral da
Comissão Europeia sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e serão anunciados numa cerimónia que
decorrerá na primavera de 2019.
Mais informações em aqui.
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VII. PRÉMIOS E PROCESSOS mobilizadores
orçamento participativo jovem portugal 2018

O Orçamento Participativo Jovem é um processo de participação democrática no âmbito do qual os cidadãos
com idades entre os 14 e os 30 anos, inclusive, podem apresentar e decidir projetos de investimento público.
Esta iniciativa visa contribuir para a melhoria da democracia pela inovação e reforço das formas de participação
pública dos cidadãos jovens, apostando no seu espírito criativo e no seu potencial empreendedor.
A anterior e primeira edição, contou com a apresentação de mais de 400 propostas, que foram votadas por cerca
de 10 mil jovens cidadãos. Esta massiva participação confirmou a importância da iniciativa, razão pela qual a
dotação orçamental do processo aumentou, este ano, para 500 mil euros.
Podem ser apresentadas propostas nas seguintes área temáticas: desporto inclusivo, diálogo intergeracional,
inovação cultural e sustentabilidade ambiental.
As propostas devem ser apresentadas até ao dia 29 de julho de 2018.
Mais informações em aqui.
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VII. AINDA EM VIGOR, oS seguintes prémios:
FOOD & NUTRITION AWARDS

Encerramento

Link

20 de junho de 2018

Clique Aqui

Encerramento

Link

26 de junho de 2018

Clique Aqui

Encerramento

Link

30 de junho de 2018

Clique Aqui

PRÉMIO PARA DESTINOS TURÍSTICOS
CULTURAIS SUSTENTÁVEIS

Encerramento

Link

1 de julho de 2018

Clique Aqui

PRÉMIO horizon: photovoltaics
meets history

Encerramento

Link

GREEN project awards

prémio cooperação e solidariedade
antónio sérgio 2018

26 de setembro de 2018

Photovoltaics Meets History
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VII. Notícias
FICOR – feira internacional da cortiça

Decorreu, de 24 a 27 de maio, em Coruche, a X Edição da FICOR – Feira Internacional de Cortiça, que integrou
diversas iniciativas do PROVERE “O Montado de Sobro e Cortiça 2014-2020”, nomeadamente:
Apresentação oficial da marca “Montado de Sobro e Cortiça”;
Apresentação da nova mascote do “Montado de Sobro e Cortiça”: o Capitão Cortiça;
Inauguração da exposição “Cork – New uses in Architecture”;
Inauguração do espaço Wine&Cork e degustação de sabores do Montado;
Desfile Coruche Fashion Cork: apresentação da final da categoria Moda do 1º Concurso de Ideias e
Criatividade para o Montado;
Colóquio “Montado de Sobro – Património Natural e Cultural, um recurso turístico de excelência”, com
apresentação de dois projetos de parceiros do PROVERE: a “Grande Rota do Montado” da Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central e a “Candidatura da Paisagem Cultural do Montado a Património
Mundial da UNESCO” da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo; e com a participação especial
de Patrick Spencer, Diretor Executivo da Cork Forest Conservation Alliance e de Miguel Rollán Reyero,
Administrador da Two Birds One Stone SI;
Participação no programa Terra-a-Terra da TSF, como forma de divulgação/promoção da EEC PROVERE
“Montado de Sobro e Cortiça” e da marca “Montado de Sobro e Cortiça”.
Mais informações aqui.
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VII. Notícias
assembleia da república recomenda medidas para o portugal 2020
e sua reprogramação

Foi publicada, a 29 de maio de 2018, a Resolução da Assembleia da República n.º 135/2018 que recomenda ao
Governo que tome medidas no âmbito do Portugal 2020 e da sua reprogramação:
Não se verifique a transferência de dotações dos Programas Operacionais das regiões menos desenvolvidas
para os Programas Operacionais das regiões desenvolvidas e não elimine do Portugal 2020 a sua orientação
para os resultados em benefício da mera execução;
Que sejam utilizadas as dotações dos Programas Operacionais Regionais objeto de reprogramação, para
reforçar medidas constantes dos mesmos, evitando-se assim que sirvam para substituir prioridades de
investimento oriundas dos Programas Operacionais Temáticos;
Seja conservada a abrangência territorial das medidas constantes dos Programas Operacionais Temáticos
objeto de reprogramação, especialmente do POSEUR, de forma a assegurar os mesmos critérios de
repartição nacional presentemente estabelecidos, bem como a lógica concursal que preside à sua aplicação.
Mais informações em aqui.
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VII. Notícias
REALOCAÇÃO DAS DOTAÇÕES FINANCEIRAS DO MAR 2020

Decorridos dois anos e meio da aprovação do Mar 2020, foi necessário proceder ao ajustamento de dotações
financeiras alocadas a algumas medidas de apoio, de modo a adequar as disponibilidades à evolução da
realidade do setor, às necessidades dos seus agentes e de modo a promover o cumprimento dos objetivos e
metas do Programa Operacional.
Assim, a partir de 1 de junho de 2018, o Mar 2020 passa a prever disponibilidades financeiras acrescidas ao nível
da medida de Apoio a Investimentos em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos, e da medida
de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura.
Mais informações em aqui.
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VII. Notícias
fundo social europeu para o período 2021-2027

Para o próximo orçamento de longo prazo da UE, a Comissão Europeia propõe continuar a consolidar a
Dimensão Social da União com um Fundo Social Europeu renovado: o Fundo Social Europeu Mais (FSE+), e um
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) reforçado e mais eficaz.

Fundo Social Europeu Mais (FSE+)
Este será o principal instrumento financeiro para investir nas pessoas, e vetor fundamental para reforçar a coesão
social, melhorar a justiça social e aumentar a competitividade. As prioridades serão alinhadas ainda mais de
perto com as recomendações e análises por país no âmbito do Semestre Europeu de coordenação das políticas,
e orientadas para dar substância aos princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O regulamento FSE+ é o
resultado de uma fusão do FSE, da iniciativa para o Emprego dos jovens (IEJ), do Fundo de Auxílio Europeu às
Pessoas mais Carenciadas (FEAD), do Programa para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) e do Programa Saúde
da UE.

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG)
É a expressão concreta da solidariedade da UE para com os trabalhadores europeus que perderam os seus
empregos para com os trabalhadores europeus que perderam o emprego. Continuará a ser um dos instrumentos
especiais que permitem à UE reagir a circunstâncias imprevistas que não estará sujeito aos limites máximos
orçamentais do quadro financeiro plurianual. O montante máximo que pode ser utilizado pelo FEG para o
período 2021-2027 é de cerca de 1,6 mil milhões de euros.
Mais informações aqui.
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VII. Notícias
ESTRATÉGIA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE PARA 2030

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 de maio, aprova a Estratégia Nacional de Conservação
da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030), determinando a elaboração, pelo Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), do Plano de Ação para a Conservação da Natureza e Biodiversidade XXI
que identifica as fontes de financiamento e os recursos financeiros necessários para a implementação da ENCNB
2030.
A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030) é um instrumento
fundamental da prossecução da política de ambiente e de resposta às responsabilidades nacionais e
internacionais de reduzir a perda de biodiversidade.
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VII. Notícias
APROVAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DA HABITAÇÃO AO HABITAT

A Resolução do Conselho de Ministros nº 56/2018, de 7 de maio, aprova o lançamento do Programa da
Habitação ao Habitat que se centra no lançamento de um conjunto de intervenções-piloto, que terão como
âncora soluções inovadoras de gestão integrada e participada, de concertação de objetivos e de articulação das
atuações das diferentes áreas governativas e entidades presentes nos bairros em questão, e de desenvolvimento
de processos colaborativos de tomada de decisão e de construção de compromissos para a ação.
O objetivo do programa é que as intervenções-piloto empreendidas permitam testar e tirar conclusões,
nomeadamente em termos de boas práticas, sobre um conjunto de soluções e de metodologias passíveis de
serem, posteriormente, generalizadas aos bairros de arrendamento público, com vista à melhoria global das
condições de vida dos seus moradores e a uma maior coesão e integração socio territorial destes territórios.
As intervenções terão a duração de 24 meses e incidem sobre um número restrito de bairros, preferencialmente
da propriedade do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana I. P. (IHRU, I. P.), a definir por despacho do
Ministro do Ambiente, ouvidas diferentes áreas governativas e as câmaras municipais respetivas, no prazo de
30 dias a contar da entrada em vigor da presente resolução (7 de maio de 2018) e tendo por base as seguintes
condições:
a. Presença no bairro, ou incidência sobre o mesmo, de iniciativas, medidas, programas apoios ou outros
instrumentos de política pública de diferentes áreas governativas, orientados especificamente para o
combate à pobreza, a integração social e a resposta a problemas que afetam de forma particular estes
territórios e as populações neles residentes;
b. Escala adequada para o desenvolvimento das intervenções -piloto, tendo em conta os objetivos e prazos do
programa;
c. Existência de uma rede institucional no terreno e de associações ou outras formas de organização da
população;
d. Dispersão geográfica dos bairros a intervencionar;
e. Disponibilidade e empenho do município respetivo em colaborar com o programa;
f. Existência de potencial e massa crítica nos territórios que potencie o alcançar de resultados nos prazos do
programa e a sua visibilidade.
Para cada bairro deve ser preparado um plano de ação que incorpore soluções inovadoras e que preveja uma
forma integrada de intervenção, estando prevista a constituição de Grupos De Trabalho e de Equipas de Ação
Local a funcionar em cada Bairro do Programa.
Está disponível para consulta o documento “Para uma nova geração de políticas de habitação: sentido
estratégico, objetivos e instrumentos de atuação” neste link.

