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O presente boletim contem informação sobre candidaturas a diversos programas de financiamento e que se identificam, pela
entidade líder do PROVERE Montado de Sobro e Cortiça, Município de Coruche, como oportunidades relevantes para a
implementação dos projetos integrados no protocolo de parceria e outros que se venham a identificar como estratégicos para
a valorização integrada do nosso recurso endógeno.
O boletim será desenvolvido mensalmente. Para qualquer informação contacte a Equipa Técnica através dos seguintes
contactos:
Carmo.giao@cm-coruche.pt; observatorio@cm-coruche.pt; susana.cruz@cm-coruche.pt

ÍNDICE DA INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA
Turismo de Portugal
•
•
•

Linha de apoio à valorização turística do interior
Linha de apoio à sustentabilidade
Linha de apoio à qualificação da oferta 2017/2018

Portugal 2020/Alentejo 2020
•

Eficiência energética nas infraestruturas públicas da administração LOCAL – AVISO Nº ALT20-03-2017-27

PDR 2020
•

Operação 7.1.11 – Investimentos não produtivos (2º anúncio)

Portugal 2020 /Compete 2020 – Sistema de Incentivos Competitividade e Internacionalização
•
•
•
•
•

SI: Projetos autónomos de formação
SI: Proteção de direitos da propriedade intelectual e industrial
SI: Investigação e desenvolvimento tecnológico – internacionalização e i&d – projetos individuais
SI: Investigação e desenvolvimento tecnológico –i&d empresarial – projetos i&d industrial à escala europeia
SI: Internacionalização das pme

Portugal 2020/Compete 2020 – Sistemas de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica
•
•

SAICT-45-2017-03: Internacionalização de i&d – projetos individuais
SAICT-45-2017-04: Proteção de direitos de propriedade intelectual – projetos individuais – regime contínuo

PROGRAMAS EUROPEUS
•

Programa ERASMUS+: Ação-chave 3: apoio à reforma de políticas – qualificações conjuntas no ensino e formação profissionais

OUTRAS OPORTUNIDADES
EVENTOS/ NOTICIAS / PRÉMIOS
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TURISMO DE PORTUGAL

TURISMO DE PORTUGAL: LINHA DE APOIO À VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR
Beneficiários:
•
•

Entidades públicas, incluindo aquelas em cuja gestão as entidades da administração central do Estado, regional e local
tenham posição dominante;
Empresas e outras entidades privadas

A Linha visa o apoio a iniciativas/projetos com interesse para o turismo, que promovam a coesão económica e social do território e
a contínua qualificação dos destinos através da regeneração, requalificação e reabilitação dos espaços públicos com interesse para
o turismo e da valorização do património cultural e natural do país.
No âmbito da presente Linha são apoiadas as seguintes tipologias de projetos e iniciativas:
•

•

•

•
•

Projetos de valorização ou incremento da oferta de Cycling & Walking, nomeadamente no contexto dos percursos cicláveis,
pedonais e de fruição espiritual, que concorram para o posicionamento internacional de Portugal como destino competitivo
para a prática destas atividades;
Projetos de valorização do património e dos recursos endógenos das regiões ou de desenvolvimento de novos serviços
turísticos com base nesse património e nesses produtos, nomeadamente no contexto do turismo cultural, termal, equestre,
gastronómico, de natureza, militar e ferroviário, que contribuam para o reforço da atratividade de destinos de interior ou
para a dinamização de cross-selling regional;
Projetos de desenvolvimento de atividades económicas do turismo ou com relevância para o setor, assim como
de valorização e de qualificação das aldeias portuguesas, tendo em vista a melhoria da sua atratividade e da experiência
turística nestes espaços;
Projetos que tenham em vista a estruturação de programas de visitação turística em destinos de interior;
Desenvolvimento de calendários de eventos com potencial turístico e com impacto internacional realizados nos territórios
do interior ou com impacto nesses territórios.

A estes projetos, acrescem, por via das alterações introduzidas pelos Despachos Normativos n.º 9/2017 de 9 de agosto, n.º 16/2017 de
2 de outubro e n.º 19/2017 de 7 de novembro, os seguintes:
•

•
•

Projetos que visem a criação de zonas de proteção das aldeias contra potenciais incêndios, inseridas em redes de oferta,
(…), nomeadamente através da adequada limpeza e assoreamento, quando necessário, das zonas lineares e/ou confinantes
dessas aldeias;
Realização de eventos suscetíveis de promover os concelhos atingidos e de atrair turistas aos territórios atingidos;
Projetos que tenham em vista a recuperação de ativos das empresas do turismo afetados pelos incêndios, incluindo a
reparação de instalações e a substituição de equipamentos danificados, deduzindo as indemnizações recebidas no âmbito
de contratos de seguro.

Os apoios a conceder aos investimentos podem assumir as seguintes formas:
a)
b)

90 % do valor das despesas elegíveis dos projetos, com o limite máximo de 150.000,00 € no caso das empresas, e de
400.000,00 € no caso das demais entidades, incluindo as de natureza privada sem fins lucrativos;
Os apoios financeiros revestem natureza não reembolsável no caso das entidades públicas e das entidades privadas sem
fins lucrativos, e natureza reembolsável no caso das demais entidades;
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c)

No caso dos projetos que beneficiam do apoio financeiro na modalidade reembolsável, 50 % do financiamento é convertido
em não reembolsável, no segundo ano completo após a conclusão do projeto, cumpridas que sejam, cumulativamente, as
seguintes condições:
• Pelo menos, 90 % do volume de negócios e do VAB previsto na candidatura para esse momento, sendo que cada um
concorre em 50 % para esse objetivo;
• Criarem os postos de trabalho previstos na candidatura.

São elegíveis as despesas a realizar com:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Estudos, projetos e assistência técnica necessária para a preparação da candidatura e para a execução dos projetos, bem
como a fiscalização externa da execução dos investimentos, até ao limite de 10 % do valor total das despesas elegíveis;
Obras de construção, adaptação, aquisição de bens e de equipamentos diretamente relacionados com o projeto;
Suportes informativos físicos e/ou digitais multi-idioma, incluindo desenvolvimento de conteúdos, website, sinalética e
ferramentas de apoio à experiência turística de base tecnológica;
Ações de promoção nacional e internacional diretamente relacionadas com o projeto;
Ferramentas de monitorização da procura, pós implementação do projeto;
Organização dos calendários de eventos;
Intervenção de revisores ou técnicos oficiais de contas externos, no contexto do desenvolvimento do projeto.

As candidaturas são formalizadas em formulário próprio, disponível na página do Turismo de Portugal: SGPI - Sistema de Gestão de
Projetos de Investimento.

Data de encerramento
30 de junho de 2018

Mais informações
Turismo de Portugal
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TURISMO DE PORTUGAL: LINHA DE APOIO À SUSTENTABILIDADE
Beneficiários:
•
•
•

Entidades públicas, incluindo aquelas em cuja gestão as entidades da administração central do Estado, regional e local
tenham posição dominante;
Associações de comércio ou de moradores, assim como de entidades de natureza e fins análogos;
Empresas de qualquer dimensão e natureza, que se proponham desenvolver projetos no âmbito da tipologia prevista na
alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do presente diploma.

A Linha visa o apoio a iniciativas e a projetos que promovam a sustentabilidade social e ambiental no turismo, alinhados com os
objetivos traçados nestes domínios pela estratégia para o Turismo 2027.
São suscetíveis de apoio os seguintes projetos/iniciativas:
a) Iniciativas e projetos que contribuam para promover um maior e melhor integração entre os residentes e os turistas,
melhorar a qualidade de vida dos residentes e promover uma maior retenção de valor para a comunidade em resultado da
atividade turística, nomeadamente nas áreas da inovação social, da higiene urbana, da mobilidade, da acessibilidade, da
sinalética, da diminuição do ruído, da qualidade do ar, privilegiando intervenções que garantam a valorização e uso
eficiente dos recursos;
b) Iniciativas e projetos que visem a dinamização económica dos espaços urbanos, através do apoio à valorização,
requalificação e inovação do comércio de proximidade e dos mercados, incluindo a qualificação dos recursos humanos;
c) Promoção do consumo de produtos locais por parte dos visitantes;
d) Projetos e ações de educação/sensibilização ambiental e social no turismo, numa ótica colaborativa, visando,
designadamente, a proteção do património natural e histórico e cultural;
e) Iniciativas e projetos que fomentam a valorização dos territórios e das comunidades nas suas várias dimensões, permitindo,
a valorização da identidade do País, das comunidades locais e que facilitem o diálogo intergeracional.
Para efeitos do presente despacho normativo, entende-se por comércio de proximidade aquele que exerce a sua atividade através de
venda de bens e serviços com elevado valor acrescentado nacional.
A dotação orçamental global é de 10 milhões de euros.
Os apoios financeiros ascendem a 80 % do valor das despesas elegíveis dos projetos, com os seguintes limites:
•
Os apoios financeiros a conceder às entidades públicas ou associativas referidas no artigo anterior revestem natureza não
reembolsável e têm o limite máximo de € 300.000,00 por projeto
•
Os apoios financeiros a conceder às empresas têm o limite máximo de 100 mil euros e revestem natureza reembolsável, sem
juros, observando -se o disposto no número seguinte.
O mesmo promotor não pode apresentar nova candidatura antes de decorrido um ano contado desde a data da aprovação da
candidatura anterior
São elegíveis as despesas a realizar com:
a) Estudos, projetos e assistência técnica necessária para a preparação da candidatura e para a execução dos projetos, bem como
a fiscalização externa da execução dos investimentos, até ao limite de 10 % do valor total das despesas elegíveis;
b) Obras de construção, adaptação, aquisição de bens e de equipamentos diretamente relacionados com o projeto;
c) Despesas com ações associadas à capacitação e qualificação de recursos humanos, sempre que as mesmas não possam,
justificadamente, ser promovidas diretamente pelo Turismo de Portugal, I. P., através das suas escolas de hotelaria e turismo;
d) Suportes informativos e/ou de comunicação físicos e/ou digitais multi-idiomas, incluindo o desenvolvimento de conteúdos,
website, sinalética e ferramentas de apoio à experiência turística relacionadas com as boas práticas no uso dos recursos e das
infraestruturas urbanas;
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e) Ferramentas de monitorização de resultado, pós implementação do projeto;
f) Outras despesas diretamente relacionadas com os projetos e iniciativas a desenvolver;
g) Intervenção de revisores ou técnicos oficiais de contas externos, no contexto do desenvolvimento do projeto.
A presente Linha rege-se pelo exposto no Despacho Normativo n.º 18/2017 de 24 de Outubro.
As candidaturas são formalizadas em formulário próprio, disponível na página do Turismo de Portugal: SGPI - Sistema de Gestão de
Projetos de Investimento.

Data de encerramento
31 de Dezembro de 2018

Mais informações
Turismo de Portugal

TURISMO DE PORTUGAL: LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA 2017/2018
Beneficiários: Empresas do setor do Turismo de qualquer dimensão e sob qualquer forma jurídica
Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2017/2018 é um instrumento de crédito que visa proporcionar às empresas do setor do
turismo melhores condições no acesso ao financiamento. É privilegiado o investimento em projetos distintivos e inovadores, assim
como na requalificação de empreendimentos turísticos, no sentido de os posicionar e afirmar em segmentos de maior valor
acrescentado. Os projetos de empreendedorismo na área da animação turística e projetos na área da restauração de interesse para o
turismo, estão também entre os eixos de investimento contemplados.
Esta linha de crédito privilegia os projetos que contribuam para a dinamização turística dos centros urbanos, privilegiem a fruição do
património cultural edificado e a reabilitação urbana, se traduzam em novos negócios turísticos, nomeadamente na área da animação
turística, sejam energética e ambientalmente sustentáveis e contribuam para a permanência média do turista e redução da
sazonalidade.
O montante máximo do financiamento poderá chegar aos 75% do valor do investimento elegível, sendo 2,5 milhões de euros o limite
máximo de investimento do Turismo de Portugal em cada operação, com exceção das candidaturas desenvolvidas em cooperação,
agregadoras de várias empresas, em que o limite será de 3,5 milhões de euros.
São elegíveis projetos de criação e de requalificação de empreendimentos turísticos, restauração, equipamentos ou atividades de
animação, desde que de interesse para o turismo e se diferenciem da oferta existente na região. Os fundos públicos irão também apoiar
o desenvolvimento de novos negócios turísticos, no contexto do apoio empreendedorismo no setor, que apresentem um investimento
elegível máximo de 500 mil euros, sejam promovidos por pequenas ou médias empresas a criar ou com, no máximo, 2 anos de atividade
completos.

Data de encerramento

31 de Dezembro de 2018

Mais informações

Turismo de Portugal
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PORTUGAL 2020/ALENTEJO 2020
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL –
AVISO Nº ALT20-03-2017-27
Beneficiários: Autarquias Locais, suas Associações e as empresas do setor empresarial local detidas a 100% por entidades públicas.
O Aviso visa o apoio a projetos que contemplem a implementação de medidas de eficiência energética nas infraestruturas e
equipamentos existentes da Administração Local, com recurso a apoio de subvenção reembolsável e subvenção não reembolsável, esta
última obrigatória para as auditorias e estudos. A listagem de operações indicada no Quadro de Investimentos do Anexo 3 do contrato
do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial não é de natureza vinculativa, podendo ser apresentadas candidaturas de
outras operações desde que tal alteração seja de objeto de apreciação favorável por parte da Comunidade Intermunicipal e respeite
o limite de dotação contratualizada na Prioridade de Investimento 4.3. No âmbito do presente aviso serão apoiadas as seguintes:
a)
b)
c)

d)

Intervenções ao nível do aumento da eficiência energética dos edifícios e equipamentos públicos da administração local;
Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nos edifícios e equipamentos da administração local para
autoconsumo desde que façam parte de soluções integradas que visem a eficiência energética;
Intervenções nos sistemas de iluminação pública, sistemas semafóricos e sistemas de iluminação decorativa, tais como
monumentos, jardins, entre outros, com o objetivo de reduzir os consumos de energia, através da instalação de sistemas e
tecnologias mais eficientes, assim como pela introdução de sistemas de gestão capazes de potenciar reduções do consumo de
energia elétrica associado a estes sistemas;
Auditorias, diagnósticos e outros trabalhos necessários à realização de investimentos, bem como a avaliação «ex-post”
independente que permita a avaliação e o acompanhamento do desempenho e da eficiência energética do investimento.

As candidaturas apresentadas ao abrigo da alínea a) devem ser acompanhadas por Certificado Energético relativo às infraestruturas a
intervencionar. As candidaturas apresentadas respeitantes à alínea c) devem obedecer aos parâmetros de referência estabelecidos pela
DGEG e ser acompanhadas de diagnóstico/estudo que demonstre a adequação do investimento que vise a eficiência energética.
Os apoios a conceder aos investimentos podem assumir as seguintes formas:
a)

b)

Subsídio reembolsável, que é integralmente restituído sem lugar ao pagamento de juros, através da entrega anual de um
montante não inferior a 70% das poupanças energéticas líquidas anuais até à liquidação da totalidade da subvenção no prazo
máximo a ser definido na avaliação da candidatura, podendo o reembolso programado ser antecipado por iniciativa do
beneficiário.
Subsídio não reembolsável.

A dotação total disponível é de 34.251.560,20 €, sendo alocada à Comunidade Intermunicipal Lezíria do Tejo, um total de 7.893.909,44
€ reembolsável e 1.973.477,36 € não reembolsável. A receção de candidaturas decorrerá em três fases, cada uma com uma dotação
máxima de FEDER de 11.417 milhões de euros.
Data de encerramento

Mais informações

1ª Fase: 31 de dezembro de 2017
2ª Fase: 28 de fevereiro de 2018
3ª Fase: 30 de abril de 2018

Aviso N.º ALT20-03-2017-27

Boletim Mensal #01 | Dezembro 2017

PDR 2020

PDR2020: OPERAÇÃO 7.1.11 – INVESTIMENTOS NÃO PRODUTIVOS (2º ANÚNCIO)
Beneficiários: Pessoas singulares e coletivas que exerçam atividade agrícola
Estão abertas as candidaturas com as seguintes prioridades:
a)
b)

Preservar as funções ecológicas das galerias ripícolas;
Restaurar, valorizar e proteger a biodiversidade e a paisagem em zonas com valores naturais específicos no âmbito da Rede
Natura 2000.

As tipologias a apoiar dizem respeito à instalação ou recuperação de galerias ripícolas (tipologia a) em áreas da Rede Natura 2000, da
rede Nacional de Áreas Protegidas e da rede de corredores ecológicos estabelecidos nos planos regionais de ordenamento florestal.
A dotação orçamental é de 300.000 € para cada uma das tipologias, perfazendo um total de 600.000 €. Apenas se admite uma
candidatura por beneficiário e por tipologia de investimento não produtivo.
Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não reembolsável à taxa de 85% do investimento elegível. O montante máximo
por beneficiário depende da tipologia a que se candidata.
Data de encerramento
20 de fevereiro de 2018

Mais informações
Anúncio n.º 02/Ação 7.11/ 2017
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PORTUGAL 2020/COMPETE 2020 – SISTEMA DE INCENTIVOS COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO

SI: PROJETOS AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO
Beneficiários: Empresas PME e não PME que cumpram os critérios de acesso, de elegibilidade e de seleção, que intervêm na qualidade
de entidades empregadoras, podendo ter estrutura própria certificada ou recorrer a entidade formadora.
O presente sistema de incentivos prevê intensificar os projetos de formação de empresas, na modalidade de candidatura individual, por
via de ações de formação autónomas, que visem objetivos de inovação e competitividade, através da qualificação específica dos
empresários, gestores e trabalhadores das empresas, para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão reforçando a sua
produtividade.
Os incentivos a conceder no âmbito deste Aviso, são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma taxa
base de 50%, a qual pode ser acrescida de majorações a seguir indicadas, não podendo a taxa global ultrapassar 70%:
i.
ii.

Majoração em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos;
Majoração em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for concedido a micro e pequenas
empresas.

Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de subvenção não reembolsável.
A dotação do Fundo Social Europeu para este concurso é de 12.000.000 €.
Data de encerramento

Mais informações

31 de março de 2018

Aviso n.º 22/SI/2017

SI: PROTEÇÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Beneficiários: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica
Este sistema de incentivos visa reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o setor empresarial, promovendo
uma maior eficácia do sistema de I&I na disseminação dos seus resultados por via da propriedade intelectual. Os projetos a apoiar
inserem-se na modalidade de Projetos Individuais no âmbito da tipologia “Proteção da propriedade intelectual e industrial”.
Os incentivos a conceder são calculados através da aplicação às despesas elegíveis de uma taxa de 50%, sendo que para as Não PME as
despesas elegíveis são integralmente apoiadas ao abrigo do regime de minimis.
Para as entidades beneficiárias cujos investimentos são realizados na região NUTS II Lisboa, a taxa máxima de incentivo definida para o
PO Lisboa a aplicar às despesas elegíveis é de 40%, sendo que para as Não PME as despesas elegíveis são integralmente apoiadas ao
abrigo do regime de minimis. A dotação orçamental FEDER afeta a este aviso é de 5,85 milhões de euros, correspondendo 2 milhões
ao POCI e 250 mil euros ao PO Regional do Alentejo.
Data de encerramento

Mais informações

31 de dezembro de 2018

Aviso n.º 23/SI/2017
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SI: INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – INTERNACIONALIZAÇÃO E I&D – PROJETOS INDIVIDUAIS
Beneficiários: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica
O presente aviso tem como objetivo específico aumentar o investimento empresarial em Internacionalização e Investigação &
Desenvolvimento (I&I), visando o aumento das atividades económicas em conhecimento e a criação de valor baseada na inovação,
através de projetos de suporte à internacionalização da I&D empresarial. São enquadráveis projetos inseridos em todas as atividades
económicas, com especial incidência para aquelas que visam a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis ou
contribuam para a cadeia de valor dos mesmos.
Os incentivos a conceder são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma taxa máxima de 50%, sendo
que para as Não PME as despesas elegíveis são integralmente apoiadas ao abrigo do regime de minimis.
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável. A dotação orçamental global afeta ao
presente Aviso é de 6 milhões de euros, correspondendo 2 milhões ao POCI e 500 mil euros ao PO Regional do Alentejo.
Data de encerramento
1ª Fase: 15 de janeiro de 2018
2ª Fase: 15 de março de 2018

Mais informações
Aviso n.º 24/SI/2017

SI: INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO –I&D EMPRESARIAL – PROJETOS I&D INDUSTRIAL À ESCALA
EUROPEIA
Beneficiários: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e entidades não empresariais do sistema I&I
Este sistema de incentivos pretende alcançar o objetivo específico de aumentar o investimento empresarial em I&I para promover o
aumento das atividades económicas intensivas em conhecimento e a criação de valor baseada na inovação à escala europeia.
Visa acompanhar as melhores práticas europeias neste domínio e promover o cofinanciamento nacional a entidades portuguesas
participantes em projetos europeus de I&D onde o cofinanciamento é assegurado exclusivamente por fontes nacionais. São abrangidos
pelo presente Aviso os projetos, promovidos no âmbito das seguintes iniciativas europeias EUREKA, Eurostars, Horizonte 2020/ERANETS e Horizonte 2020/Joint Undertakings.
Os projetos a candidatar podem ser realizados na modalidade de projetos individuais ou em copromoção. A taxa máxima de incentivo
a atribuir é a estabelecida no artigo 71.º do RECI no que respeita à tipologia I&D empresas e no que respeita à modalidade projetos em
copromoção. Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável.
A dotação orçamental FEDER afeta ao presente Aviso é de 8 milhões de euros, correspondendo 2 milhões ao POCI e 500 mil euros ao
PO Regional do Alentejo.
Data de encerramento
1ª Fase: 29 de dezembro de 2017
2ª Fase: 15 de fevereiro de 2018
3ª Fase: 29 de março de 2018

Mais informações
Aviso n.º 25/SI/2017
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SI: INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME
Beneficiários: Empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, integrados em projetos conjuntos promovidos por
entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências específicas dirigidas às PME,
nomeadamente associações empresariais, câmaras de comércio e indústria, agências regionais de promoção turística, assim como
outras entidades não empresariais do Sistema Nacional de I&I
O presente aviso tem como objetivo específico reforçar a competitividade das empresas, promover o aumento da exportação de
produtos com alta intensidade tecnológica, e incentivar cada vez mais a inserção nas cadeias de valor internacionais, reconhecendo a
sua importância para a criação de mais emprego e mais riqueza.
São enquadráveis projetos inseridos em atividades económicas, que visam a produção de bens e serviços transacionáveis e
internacionalizáveis, com relevante criação de valor económico para as regiões alvo indicadas no ponto anterior (área geográfica de
aplicação), ou contribuam para a cadeia de valor dos mesmos e não digam respeito a serviços de interesse económico geral.
Os incentivos a conceder são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis das PME de uma taxa de 50%, com
exceção das despesas elegíveis da entidade promotora em que a taxa máxima de incentivo é de 85%. Os incentivos a conceder às
despesas relacionadas com as ações de prospeção, captação de novos clientes e de promoção, previstas na alínea g) do n.º 1 do artigo
51.º do RECI, respeitam o Regulamento (UE) N.º 1407/2013, de 18 de dezembro, relativo aos auxílios de minimis.
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável.
A dotação orçamental global afeta ao presente Aviso é de 48,5 milhões de euros, correspondendo 45 milhões ao PO Competitividade
e Internacionalização.
Data de encerramento

Mais informações

29 de janeiro de 2018

Aviso n.º 28/SI/2017
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PORTUGAL 2020/COMPETE 2020 – SISTEMAS DE APOIO À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA

SAICT-45-2017-03: INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D – PROJETOS INDIVIDUAIS
Beneficiários: Entidades não empresariais do sistema de I&I (ENESII), nos termos fixados no n.º 1 do artigo 105º do RECI
O presente sistema de incentivos prevê aumentar a produção científica de qualidade reconhecida internacionalmente, orientada para
a especialização inteligente e visando estimular uma economia de base tecnológica e de alto valor acrescentado, privilegiando a
excelência, a cooperação e a internacionalização.
Os incentivos a conceder no âmbito deste Aviso, são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma taxa
máxima de cofinanciamento de 85%.
Em sede de acompanhamento a taxa de cofinanciamento fixada na decisão pode ser reduzida para 45% quando as candidaturas elegíveis
ao Horizonte 2020 não tenham atingido o limiar de aprovação atribuído em sede de avaliação do Programa pela Comissão Europeia ou
entidade por esta delegada.
Em sede de encerramento do projeto, quando se verifique que a execução dos indicadores de realização contratualizados com o
beneficiário fica abaixo do limiar de 50%, o valor do incentivo final a atribuir será objeto de redução em 20 pontos percentuais por cada
um dos indicadores de realização abaixo do referido limiar de 50%.
As entidades beneficiárias cujos investimentos são realizados na região NUTS II Lisboa, a taxa máxima de cofinanciamento definida para
o PO Lisboa a aplicar às despesas elegíveis é de 40%.
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de subvenção não reembolsável. A dotação do Fundo Social Europeu
para este concurso é de 4.900.000 €, correspondendo 2 milhões ao POCI e 200 mil euros ao PO Regional do Alentejo.
Data de encerramento

Mais informações

1ª Fase: 15 de janeiro de 2018
Aviso n.º 03/SAICT/2017
2ª Fase: 15 de março de 2018
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SAICT-45-2017-04: PROTEÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – PROJETOS INDIVIDUAIS – REGIME
CONTÍNUO
Beneficiários: Entidades não empresariais do sistema de I&I (ENESII), nos termos fixados no n.º 1 do artigo 105º do RECI
O presente sistema de incentivos prevê aumentar a produção científica de qualidade reconhecida internacionalmente, orientada para
a especialização inteligente e visando estimular uma economia de base tecnológica e de alto valor acrescentado, privilegiando a
excelência, a cooperação e a internacionalização, através da exploração de ideias ou conceitos com originalidade e/ou potencial de
inovação.
Os incentivos a conceder no âmbito deste Aviso, são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma taxa
máxima de cofinanciamento de 85%.
Para as entidades beneficiárias cujos investimentos são realizados na região NUTS II Lisboa, a taxa de cofinancimento definida para o
PO Lisboa a aplicar às despesas elegíveis é de 40%.
A dotação do Fundo Social Europeu para este concurso é de 3.850.000 €, correspondendo 1 milhão ao POCI e 250 mil euros ao PO
Regional do Alentejo.
Data de encerramento

Mais informações

31 de dezembro de 2018

Aviso n.º 04/SAICT/2017
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PROGRAMAS EUROPEUS

PROGRAMA ERASMUS+: AÇÃO-CHAVE 3: APOIO À REFORMA DE POLÍTICAS – QUALIFICAÇÕES CONJUNTAS NO ENSINO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS
Beneficiários: entidades de Ensino e Formação Profissional, empresa (pública ou privada), câmara da indústria, do comércio e do
artesanato ou uma organização setorial/profissional, autoridades competentes em matéria de qualificação ou equivalentes (a nível
nacional, regional ou setorial); autoridades públicas locais, regionais ou nacionais; parceiros sociais; institutos de investigação;
organizações de cúpula europeias; conselhos de competências a nível setorial ou equivalentes; serviços públicos de emprego;
organizações de jovens; associações de pais; outros órgãos relevantes
O objetivo específico do convite consiste em apoiar a preparação ou a criação de qualificações de EFP conjuntas, nomeadamente a nível
superior, ou a melhoria das qualificações existentes. No contexto das elevadas taxas de desemprego, das desadequações e falhas ao
nível das competências e da necessidade de competências de nível superior no plano setorial, as qualificações de EFP conjuntas têm
potencial para resolver estes problemas e para garantir que o EFP responde de forma mais adequada às necessidades do mercado de
trabalho.
As atividades deverão ter início entre 1 de setembro de 2018 e 1 de novembro de 2018.
Os projetos têm uma duração de 24 meses.
Os beneficiários devem levar a cabo as duas principais atividades seguintes:
•
•

Conceber ou melhorar uma qualificação conjunta de EFP para responder às necessidades concretas de competências nos
países com parceiros obrigatórios, com vista ao seu reconhecimento como uma qualificação em cada um desses países.
Criar novas estruturas de cooperação para garantir transparência e comparabilidade e sistemas de garantia de qualidade
adequados, bem como o reconhecimento mútuo das qualificações, tornando, ao mesmo tempo, o envolvimento existente
mais sistemático e específico.

O montante total destinado ao cofinanciamento de projetos está estimado em, no máximo, 6.000.000 €. A taxa máxima de
cofinanciamento da UE será de 80 %. Para o Lote 1, cada subvenção poderá variar entre 200.000 € e 500.000 €. A Agência prevê
financiar cerca de 20 propostas. A Agência reserva-se o direito de não distribuir a totalidade dos fundos disponíveis.
Data de encerramento
31 de janeiro de 2018

Mais informações
https://goo.gl/FxiYyT

Boletim Mensal #01 | Dezembro 2017

OUTRAS OPORTUNIDADES QUE SE ENCONTRAM ABERTAS
Organizadas por data de encerramento

ENCERRAMENTO

AVISO / LINK

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO (SI2E) - ADER-AL

14 de dezembro 2017

AVISO ALT20-M8-2017-15
ANEXO

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO (SI2E) - ADL RURAL

14 de dezembro 2017

AVISO ALT20-M8-2017-21
ANEXO

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO (SI2E) - ESDIME

14 de dezembro 2017

AVISO ALT20-M8-2017-13
ANEXO

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO (SI2E) - ADL COSTEIRO

14 de dezembro 2017

AVISO ALT20-M8-2017-23
ANEXO

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO (SI2E) - CHARNECA RIBATEJANA

14 de dezembro 2017

AVISO ALT20-M8-2017-12
ANEXO

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO (SI2E) - LEADER-SOR

14 de dezembro 2017

AVISO ALT20-M8-2017-14
ANEXO

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO (SI2E) - MONTE

14 de dezembro 2017

AVISO ALT20-M8-2017-20
ANEXO

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO (SI2E) - ROTA DO GUADIANA

14 de dezembro 2017

AVISO ALT20-M8-2017-22
ANEXO

SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO (SI2E) - TERRAS DENTRO

14 de dezembro 2017

AVISO ALT20-M8-2017-17
ANEXO

PORTUGAL 2020: SISTEMA DE INCENTIVOS - PROJETOS DE
FORMAÇÃO EM PROCESSOS DE INOVAÇÃO

29 de dezembro de 2017

AVISO N.º 18/SI/2017

PORTUGAL 2020: SI À INVEST. E DESENV. TECNOLÓGICO
(SI&DT) – REG. CONTRATUAL DE INVEST. (RCI) – PROJ. DE
INTERESSE ESPECIAL E DE INTERESSE ESTRATÉGICO DE I&D –
PROJ. I&D INDIVIDUAIS

31 de dezembro de 2017

AVISO N.º 25/SI/2016

PORTUGAL 2020: SI À INVEST. E DESENV. TECNOLÓGICO
(SI&DT) – REG. CONTRATUAL DE INVESTIMENTO (RCI) – PROJ.
DE INTERESSE ESPECIAL E DE INTERESSE ESTRATÉGICO DE I&D
– PROJ. EM CO-PROMOÇÃO

31 de dezembro de 2017

AVISO N.º 26/SI/2016

PORTUGAL 2020: SI -INOVAÇÃO PRODUTIVA – REGIME
CONTRATUAL DE INVESTIMENTO (RCI)

31 de dezembro de 2017

Aviso Nº 06/SI/2017

EUROPA CRIATIVA – PROJETOS DE COOPERAÇÃO EUROPEIA
2017

18 de janeiro de 2018 (11h EACEA 35/2017)

https://goo.gl/vZt7Uz

PORTUGAL 2020: PROM. SIST. INOV., QUE SE DESTINEM A
AUMENTAR REC. SELETIVA DE R.U. VALORIZÁVEIS

29 de janeiro de 2018
(prorrogado)

AVISO POSEUR-11-2017-22

LINHA CRÉD. GARANTIDA PARA ARMAZ.DE BATATA

Não definido

Portaria nº 259-A/2017
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PRÉMIOS
PRÉMIOS AHRESP
Estão abertas até dia 15 de fevereiro de 2018 as candidaturas para os prémios da Associação
da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.
Estes prémios têm como objetivo premiar e distinguir as melhores empresas, instituições
estabelecimentos e profissionais que se destacaram no ano anterior no setor da Hotelaria, Promoção Artística e
Restauração.
O evento distingue anualmente os Melhores do Ano nos setores da Hotelaria, Promoção Turística e Restauração, em
Portugal. Este evento tem o Alto Patrocínio de Sua Excelência, O Presidente da República.
As candidaturas podem ser feitas através deste formulário.
Mais informações e inscrições em: Regulamento.

EVENTOS
SEMINÁRIO OS IMPACTOS DO FSE EM PORTUGAL
Os Presidentes das Comissões Diretivas dos Programas Operacionais do Portugal 2020 e o
Senhor Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, promovem o Seminário OS
IMPACTOS DO FSE EM PORTUGAL, que será presidido pelos Senhores Ministros do
Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
José António Vieira da Silva, e da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
O evento realiza-se no dia 13 de dezembro de 2017, em Lisboa, no PT Meeting Center, Auditório 1, na Rua do Bojador,
Parque das Nações, 1998-010 LISBOA, das 09h00 às 18h00, com o seguinte Programa.
O Seminário pretende assinalar os 60 anos do Fundo Social Europeu e a contribuição deste fundo para uma Europa mais
competitiva, com mais emprego e melhores níveis de educação, qualificação e inclusão dos seus cidadãos.
A inscrição online deverá ser feita até ao dia 11 de dezembro, acedendo à ficha.

NOTÍCIAS
CLAIRCITY: O PAPEL DOS CIDADÃOS NA REDUÇÃO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NAS CIDADES
O projeto ClairCity (www.claircity.eu) é um grande projeto europeu que pretende envolver
os cidadãos no desenvolvimento futuro das suas cidades.
A resposta a um questionário on-line, constitui uma dessas atividades de envolvimento e
auscultação da população local. No final desse questionário, poderá deixar os seus contactos caso queira participar numa
segunda fase do estudo. Será ainda convidado para um workshop a realizar nos próximos meses.
Este estudo pretende conhecer o que pensa da sua cidade e como gostaria de vê-la melhorar no futuro. Permite também
saber como se desloca na cidade, como aquece a sua casa, se e como gostaria de mudar essas atividades.
O preenchimento do questionário, que demorará cerca de 5-10 minutos a completar, poderá ser feito através do seguinte
link: https://uwe.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eVaWvB5KIOA2kKN

