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

ÍNDICE DA INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA
Portugal 2020 /POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos

POSEUR-15-2017-31- Aviso-Convite destinado à Elaboração de Planos de gestão das áreas classificadas da Rede Natura 2000
para designação como Zonas Especiais de Conservação - Fase 2

POSEUR-15-2017-32- Elaboração de Planos de Ação de Espécies e execução das respetivas ações previstas (Plano de Ação do
Saramugo e Plano de Ação do Lobo-Ibérico)

POSEUR-15-2017-33 - Aviso-Concurso destinado à Elaboração de Listas Vermelhas de espécies da fauna (Lista Vermelha dos
invertebrados, Livro Vermelho das aves e Livro Vermelho dos peixes dulciaquícolas)
Portugal 2020 /POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização

SI: Investigação e desenvolvimento tecnológico –i&d empresarial – projetos demonstradores em copromoção

SI: Investigação e desenvolvimento tecnológico –i&d empresarial – projetos demonstradores individuais

SI: Investigação e desenvolvimento tecnológico –i&d empresarial – projetos em copromoção
Portugal 2020 /POCH – Programa Operacional Capital Humano

Candidaturas aos Cursos PROFISSIONAIS

Candidaturas aos Cursos de Educação e Formação de jovens
PDR 2020

Operação 2.1.4 – Ações de informação

Operação 10.3.1 – Cooperação interterritorial e transacional dos GAL (1º concurso)

Operação 10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização (GAL ADL, GAL Charneca Ribatejana)

Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração (GAL ADER-AL)

Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias (GAL Rota do Guadiana)

Operação 10.2.1.1 – Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas (GAL Rota do Guadiana, GAL
LEADERSOR, GAL ADL, GAL Charneca Ribatejana)
MAR 2020

Aviso MAR20-Q3-2017-13 – Anúncio Nº 18/2017 – Apoio à aquicultura biológica, à conversão para sistemas de ecogestão e
auditoria e à prestação de serviços ambientais pela aquicultura
OUTROS PROGRAMAS

POCTEP - Programa de Cooperação Interreg V-A Espanha-Portugal

ERASMUS +
OUTRAS OPORTUNIDADES
EVENTOS/ NOTICIAS
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PORTUGAL 2020 / POSEUR – PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO
USO DE RECURSOS

POSEUR-15-2017-31: AVISO-CONCURSO DESTINADO À ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO DAS ÁREAS CLASSIFICADAS
DA REDE NATURA 2000 PARA DESIGNAÇÃO COMO ZONAS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO – FASE 2
Beneficiários:


Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF). O ICNF pode apresentar candidatura em parceria com
outras entidades beneficiárias, designadamente: autarquias locais e suas associações, entidades da administração pública
central, setor empresarial do estado, setor empresarial local, outras entidades, mediante protocolo ou outras formas de
cooperação com as entidades anteriores, nomeadamente organizações não governamentais da área do ambiente e pessoas
coletivas sem fins lucrativos.

A tipologia de operações passíveis de apresentação diz respeito ao domínio de intervenção b) “Gestão e ordenamento de Áreas
Protegidas e Classificadas” na tipologia definida na seguinte alínea do artigo 70º do RE SEUR: b) i) Elaboração de Planos de Gestão das
áreas classificadas da Rede Natura 2000, incluindo no meio marinho, identificadas como prioritárias no texto do PO SEUR ou no
quadro de referência de prioridades de designação de Zonas Especiais de Conservação. O PO SEUR está atualmente a cofinanciar uma
operação relativa à 1ª fase da elaboração dos planos de gestão dos Sítios de Importância Comunitária (SIC), abrangendo 19 SIC e o plano
de gestão das áreas marinhas de todos os SIC costeiros. Importa, agora, dar início à 2ª fase do processo, correspondente aos
remanescentes 41 SIC designados na superfície terrestre do Continente.
A forma do apoio a conceder às candidaturas a aprovar reveste a natureza de subvenção não reembolsável.
A dotação do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de 1.500.000,00€, podendo a mesma ser reforçada pela Autoridade de
Gestão, caso exista disponibilidade de fundos e para viabilizar a aprovação de candidaturas elegíveis, que obtenham uma pontuação de
mérito igual ou superior a 2,5 pontos.
A taxa máxima de cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%, incindindo sobre o total das
despesas elegíveis.
Data de encerramento

Mais informações

20 de fevereiro de 2018

POSEUR-15-2017-31
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POSEUR-15-2017-32: AVISO-CONCURSO DESTINADO À ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO DE ESPÉCIES E EXECUÇÃO DAS
RESPETIVAS AÇÕES PREVISTAS (PLANO DE AÇÃO DO SARAMUGO E PLANO DE AÇÃO DO LOBO-IBÉRICO)
Beneficiários:


Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF). O ICNF pode apresentar candidatura em parceria com
outras entidades beneficiárias, designadamente: autarquias locais e suas associações, entidades da administração pública
central, setor empresarial do estado, setor empresarial local, outras entidades, mediante protocolo ou outras formas de
cooperação com as entidades anteriores, nomeadamente organizações não governamentais da área do ambiente e pessoas
coletivas sem fins lucrativos.

A tipologia de operações passíveis de apresentação diz respeito ao domínio de intervenção b) “Gestão e ordenamento de Áreas
Protegidas e Classificadas” na tipologia definida na seguinte alínea do artigo 70º do RE SEUR: b) iii) Gestão e Ordenamento de Áreas
Protegidas e Classificadas - Elaboração de Planos de Ação de Espécies e execução das respetivas ações previstas.
Para as tipologias de intervenção previstas no presente convite são elegíveis as intervenções localizadas, de acordo com as áreas
referidas:



Plano de Ação do Saramugo: na área de distribuição das populações de saramugo, em concreto nas sub-bacias: Ardila,
Chança, Vascão, Foupana e Odeleite da região NUTS II do Alentejo e Algarve;
Plano de Ação do lobo-ibérico: na área de distribuição do lobo-ibérico, das regiões NUTS II Norte e Centro.

São suscetíveis de apoio as seguintes ações prioritárias de intervenção:









Remoção de obstáculos e reconversão de passagens hidráulicas, de modo a assegurar a conetividade fluvial;
Avaliação e criação de alternativas às captações de água nos pegos, com incidência especial nas ribeiras do Vascão, Foupana e
Odeleite;
Instalação de vedações e criação de pontos de água alternativos ao abeberamento nas ribeiras;
Recuperação e adensamento da vegetação ribeirinha autóctone;
Controlo de espécies exóticas;
Monitorização da situação populacional de saramugo com base na amostragem de DNA Ambiental;
Capacitar as instalações existentes para a manutenção e reprodução das populações de Anaecypris hispanica em ex-situ;
Sensibilização dirigidas aos atores no terreno.

A forma do apoio a conceder às candidaturas a aprovar reveste a natureza de subvenção não reembolsável.
A dotação do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de 1.000.000,00€, podendo a mesma ser reforçada pela Autoridade de
Gestão, caso exista disponibilidade de fundos e para viabilizar a aprovação de candidaturas elegíveis, que obtenham uma pontuação de
mérito igual ou superior a 2,5 pontos. A taxa máxima de cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de
85%, incindindo sobre o total das despesas elegíveis.
Data de encerramento

Mais informações

26 de fevereiro de 2018

POSEUR-15-2017-32
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POSEUR-15-2017-33: AVISO-CONCURSO DESTINADO À ELABORAÇÃO DE LISTAS VERMELHAS DE ESPÉCIES DE FAUNA (LISTA
VERMELHA DOS INVERTEBRADOS, LIVRO VERMELHO DAS AVES E LIVRO VERMELHO DOS PEIXES DULCIAQUÍCOLAS)
Beneficiários:

Autarquias locais e suas Associações

Entidades da administração pública central

Setor empresarial do estado

Setor empresarial local
desde que as candidaturas sejam apresentadas em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF),
mediante protocolo ou outra forma de cooperação, nos termos do estabelecido no n.º 2 do artigo 71.º do RE SEUR
O Aviso visa o apoio a operações para a elaboração e revisão das seguintes Listas Vermelhas:




Elaboração da Lista vermelha de grupos de Invertebrados Terrestres e de Água Doce de Portugal Continental;
Revisão do Livro vermelho das Aves de Portugal Continental;
Revisão do Livro Vermelho dos peixes de águas dulciaquícolas e migradores (diádromos) de Portugal Continental e
desenvolvimento de um sistema de informação sobre as mesmas espécies.

A tipologia de operações passíveis de apresentação diz respeito ao domínio de intervenção c) “Informação” na tipologia definida na
seguinte alínea do artigo 70º do RE SEUR: c) ii) Desenvolvimento do Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados,
nomeadamente através de trabalhos no terreno e de fotointerpretação para recolha de informação, bem como o desenvolvimento
de novas funcionalidades para os softwares que se revelem necessárias visando a elaboração da Lista Vermelha de grupos de
Invertebrados Terrestres e de Água Doce de Portugal Continental, Revisão do Livro Vermelho das Aves de Portugal Continental e
Revisão do Livro Vermelho dos peixes de águas dulciaquícolas e migradores (diádromos) de Portugal Continental e desenvolvimento de
um sistema de informação sobre as mesmas espécies.
A forma do apoio a conceder às candidaturas a aprovar reveste a natureza de subvenção não reembolsável. A dotação do Fundo de
Coesão afeta ao presente Aviso é de 1.100.000,00€, podendo a mesma ser reforçada pela Autoridade de Gestão, caso exista
disponibilidade de fundos e para viabilizar a aprovação de candidaturas elegíveis, que obtenham uma pontuação de mérito igual ou
superior a 2,5 pontos. A dotação não deverá exceder os seguintes valores de acordo com a tipologia das operações:




450.000€ para a Elaboração da Lista Vermelha de grupos de Invertebrados Terrestres e de Água Doce de Portugal Continental;
250.000€ para a Revisão do Livro Vermelho das Aves de Portugal Continental;
400.000€ para a Revisão do Livro Vermelho dos peixes de águas dulciaquícolas e migradores (diádromos) de Portugal
Continental e desenvolvimento de um sistema de informação sobre as mesmas espécies.

A taxa máxima de cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%, incindindo sobre o total das
despesas elegíveis.
Deverá ser solicitada a parceria junto do ICNF até ao dia 30 de janeiro, para os seguintes endereços eletrónicos: dpai@icnf.pt e
marco.rebelo@icnf.pt, devendo as candidaturas ser instruídas com o referido Protocolo de Parceria e a Declaração. As candidaturas
que não solicitem a referida parceria e não incluam o Protocolo na candidatura não serão elegíveis no âmbito do presente Aviso.
Data de encerramento

Mais informações

20 de fevereiro de 2018

POSEUR-15-2017-33
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PORTUGAL 2020/ POCI – PROGRAMA OPERACIONAL COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO

SI: INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO –I&D EMPRESARIAL – PROJETOS DEMONSTRADORES EM
COPROMOÇÃO
Beneficiários: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e entidades não empresariais do sistema I&I
Este sistema de incentivos pretende promover a inovação do tecido económico nacional através do desenvolvimento de empresas e
empreendedores, inovando nos contextos de produtos e nos processos tecnológicos, organizacionais e de marketing; e reforçar a
articulação entre as instituições do sistema científico e tecnológico e o tecido empresarial.
Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “Projetos Demonstradores” na modalidade “projetos em copromoção”. Esta tipologia
abrange projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de linhas-piloto, que, partindo de atividades de I&D concluídas com
sucesso, visem evidenciar, perante um público especializado e em situação real, as vantagens económicas e técnicas das novas soluções
tecnológicas que não se encontrem suficientemente validadas do ponto de vista tecnológico para utilização comercial. O projeto pode
incluir atividades classificadas como "investigação industrial" correspondentes a um TRL 4 numa percentagem nunca superior a 25,00%
do somatório do investimento elegível em atividades de “Investigação Industrial” e “Desenvolvimento Experimental” do projeto.
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável e reembolsável, nas condições fixadas nos
os
n. 1 e 2 do artigo 70º do RECI. A dotação orçamental FEDER afeta ao presente Aviso é de 6,7 milhões de euros, correspondendo 2
milhões ao POCI e 250 mil euros ao PO Regional do Alentejo.
Data de encerramento
31 de janeiro de 2018

Mais informações
Aviso n.º 29/SI/2017

SI: INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO –I&D EMPRESARIAL – PROJETOS DEMONSTRADORES
INDIVIDUAIS
Beneficiários: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e entidades que, independentemente da sua forma
jurídica, exerçam uma atividade económica através da oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado
Este sistema de incentivos pretende promover a inovação do tecido económico nacional através do desenvolvimento de empresas e
empreendedores, inovando nos contextos de produtos e nos processos tecnológicos, organizacionais e de marketing; e reforçar a
articulação entre as instituições do sistema científico e tecnológico e o tecido empresarial.
Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “Projetos Demonstradores” na modalidade “projetos individuais”. Esta tipologia abrange
projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de linhas-piloto, que, partindo de atividades de I&D concluídas com sucesso, visem
evidenciar, perante um público especializado e em situação real, as vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas
que não se encontrem suficientemente validadas do ponto de vista tecnológico para utilização comercial. Estes projetos podem
configurar uma primeira aplicação de uma nova tecnologia no desenvolvimento de uma atividade/setor económico, com perspetivas de
viabilidade técnico-económica e condições de replicabilidade, pretendendo-se atingir a validação industrial do conhecimento associado a
novas tecnologias suscetíveis de serem aplicadas a nível nacional/internacional em produtos, processos e ou sistemas.
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável e reembolsável, nas condições fixadas nos
os
n. 1 e 2 do artigo 70º do RECI. A dotação orçamental FEDER afeta ao presente Aviso é de 5,25 milhões de euros, correspondendo 1
milhão ao POCI e 250 mil euros ao PO Regional do Alentejo.
Data de encerramento
31 de janeiro de 2018

Mais informações
Aviso n.º 30/SI/2017
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SI: INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – I&D EMPRESARIAL – PROJETOS EM COPROMOÇÃO
Beneficiários: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e entidades não empresariais do sistema I&I
O presente aviso tem como objetivo aumentar a cooperação empresarial e a articulação entre empresas e entidades de investigação,
nomeadamente centros de interface tecnológico, acelerando a difusão, transferência e utilização de tecnologias, conhecimentos e
resultados de I&D no tecido empresarial.
Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas” e devem ser exclusivamente realizados na modalidade de copromoção. Os
projetos em copromoção são liderados por empresas e realizados em parceria entre empresas ou entre estas e entidades não
empresariais do Sistema de I&I (ENESII), compreendendo atividades de investigação industrial e/ou de desenvolvimento experimental,
conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou
sistemas existentes. 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 base máxima de 25%, a qual
pode ser acrescida de majorações, no que respeita à tipologia projetos demonstradores na modalidade projetos em copromoção. Os
apoios a conceder neste Aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável e reembolsável, nas condições fixadas no nº 1 do artigo
70º do RECI.
A dotação orçamental FEDER afeta ao presente Aviso é de 47,5 milhões de euros, correspondendo 25 milhões de euros ao POCI e 500 mil
euros ao PO Regional do Alentejo.
Data de encerramento
28 de março de 2018

Mais informações
Aviso n.º 31/SI/2017
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PORTUGAL 2020/ POCH – PROGRAMA OPERACIONAL CAPITAL HUMANO

AVISO Nº POCH – 71-2017-16 – CANDIDATURAS AOS CURSOS PROFISSIONAIS
O PO CH – Programa Operacional Capital Humano, abriu o período de candidaturas para os Cursos Profissionais
até às 18 horas do dia de 12 de janeiro de 2018.
As ações a financiar enquadram-se no Eixo Prioritário 1 e na Prioridade de Investimento 10.iv e visam a
melhoria da relevância dos sistemas de ensino e formação para o mercado de trabalho, facilitar a transição da
educação para o trabalho e reforçar os sistemas de ensino e formação profissionais e respetiva qualidade,
inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de aprendizagem baseados no trabalho, incluindo sistemas de ensino dual e de
formação de aprendizes.
O AVISO Nº POCH - 71-2017-16 para a apresentação de candidaturas aos Cursos Profissionais, é dirigido às entidades proprietárias de
escolas profissionais privadas; entidades proprietárias de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo; escolas profissionais
públicas e Turismo de Portugal, I.P. enquanto organismo que tutela as escolas de hotelaria e turismo.

AVISO Nº POCH – 66-2017-17 – CANDIDATURAS AOS CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE
JOVENS
O PO CH – Programa Operacional Capital Humano, abriu o período de candidaturas para os Cursos de Educação
e Formação de Jovens até às 18 horas do dia de 22 de janeiro de 2018.
As ações a financiar permitem promover um ensino metodologicamente direcionado para uma abordagem
prática, assegurando a continuidade dos estudos e proporcionando o desenvolvimento de capacidades de
âmbito profissional aos alunos.
O AVISO Nº POCH - 66-2017-17 para a apresentação de candidaturas aos Cursos de Educação e Formação de
Jovens, nas regiões de intervenção do PO CH, Norte, Centro e Alentejo, é dirigido às escolas profissionais
públicas, as entidades proprietárias de escolas profissionais privadas e as entidades proprietárias de estabelecimentos de ensino
particular e cooperativo. As operações a apoiar enquadram-se no Eixo Prioritário 1 - Promoção do sucesso educativo, do combate ao
abandono escolar e reforço da qualificação dos jovens para a empregabilidade, incidindo o presente aviso nos Cursos de Educação e
Formação de Jovens (CEF), iniciados no ano letivo de 2017/2018, para financiamento do ciclo formativo.
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PDR 2020

PDR2020: OPERAÇÃO 2.1.4 – AÇÕES DE INFORMAÇÃO
Beneficiários:

Confederações de Agricultores e de Cooperativas;

Organizações de agricultores e de produtores florestais de âmbito nacional, plurirregional e uniões cooperativas;

Outras organizações de âmbito nacional ou plurirregional que tenham como objetivo o desenvolvimento agrícola e rural e
Centros Tecnológicos
Esta operação visa melhorar o desempenho dos ativos no setor, designadamente nos domínios da competitividade, da organização da
produção, do ambiente e clima, e do desenvolvimento dos territórios rurais.
Estão abertas as candidaturas para as seguintes tipologias de atividades:


Ações de disseminação de informação relativa aos setores agrícola, agroalimentar e florestal, nomeadamente informação
técnica, económica ou organizacional. Estas ações podem assumir a forma de suporte de informação físico e eletrónico,
reuniões, apresentações e exposições.

A dotação orçamental é de 1 200 000€. O montante máximo elegível por beneficiário é de 300 000€. Os apoios são concedidos sob a
forma de subvenção não reembolsável até à taxa de 75% da despesa total elegível.
Data de encerramento
9 de fevereiro de 2018

Mais informações
Anúncio n.º 02/Ação 2.1.4/ 2018

OPERAÇÃO 10.3.1 – COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL E TRANSACIONAL DOS GAL (1º CONCURSO)
Beneficiários: Grupos de Ação Local (GAL) reconhecidos e outros parceiros ativos no desenvolvimento local
Esta operação tem como objetivo o apoio às seguintes tipologias de intervenção:



Cooperação interterritorial: preparação (a) e desenvolvimento (c) de Projetos de cooperação interterritorial;
Cooperação transnacional: preparação (b) e desenvolvimento (d) de projetos de cooperação transnacional.

A dotação orçamental total é de 10 357 908,25€. O montante máximo elegível por Gal está definido no Anexo I do Aviso, sendo o limite
cumulativo às diferentes tipologias de intervenção, tendo que ser alocado um mínimo de 50% à alínea d) relativa aos projetos de
cooperação transnacional. A soma das candidaturas às tipologias a) e b) não pode ultrapassar os 30 000€. Os apoios são concedidos sob a
forma de subsídio não reembolsável até à taxa de 90% da despesa total elegível. Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não
reembolsável até ao limite máximo de 85 000€ de apoio por beneficiário em cada projeto de cooperação, relativos às alíneas c) e d).
Data de encerramento
30 de junho de 2018

Mais informações
Anúncio n.º 001/PDR2020/103/2017
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OPERAÇÃO 10.2.1.2 – PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO (GAL ADL, GAL
CHARNECA RIBATEJANA)
Beneficiários: Pessoas singulares ou coletivas legalmente constituídas à data da apresentação da candidatura.
Esta operação visa apoiar candidaturas, na área geográfica do GAL ADL (concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do
Cacém e Sines) e GAL Charneca Ribatejana (Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Golegã e Salvaterra de Magos) que
contribuam para o processo de modernização e capacitação das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas.
Estão abertas as candidaturas para as seguintes tipologias de intervenção:


Investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas cujo custo total elegível seja igual ou superior a
10 000€ e inferior ou igual a 200 000€.

A dotação orçamental é de 464 492€ para o GAL ADL e de 420 235,34€ para o GAL Charneca Ribatejana. O montante máximo elegível por
beneficiário é de 150 000€. Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até à taxa de 45% da despesa total
elegível.
Data de encerramento

Mais informações

31 de janeiro de 2018 (GAL ADL)

Anúncio n.º 002/GAL ADL – Litoral Alentejano/10212/2017

16 de março (GAL Charneca Ribatejana)

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

OPERAÇÃO 10.2.1.3 – DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO (GAL ADER-AL)
Esta operação 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; e 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. A área geográfica elegível é a correspondente ao território do GAL ADER-AL – DLBC Rural (concelhos de
Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre e Sousel).
Estão abertas as candidaturas para as seguintes tipologias de intervenção:


Investimentos em atividades económicas não agrícolas nas explorações agrícolas, cujo custo total elegível seja igual ou
superior a 10 000€ e inferior ou igual a 200 000€.

A dotação orçamental é de 370 000€. O montante máximo elegível por beneficiário é de 150 000€. Os apoios são concedidos sob a forma
de subsídio não reembolsável com uma taxa de 40% da despesa total elegível nos casos sem criação líquida de postos de trabalho e com
uma taxa de 50% da despesa total elegível nos casos com criação líquida de postos de trabalho.
Data de encerramento
29 de março de 2018

Mais informações
Anúncio n.º002/ADER-AL/10213/2017
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OPERAÇÃO 10.2.1.6 – RENOVAÇÃO DE ALDEIAS (GAL ROTA DO GUADIANA)
Beneficiários:





Pessoas singulares ou coletivas de direito privado;
Autarquias locais e suas associações;
Outras pessoas coletivas públicas;
GAL ou as EG, no caso dos GAL sem personalidade jurídica.

Esta operação visa a preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais locais (paisagístico e ambiental, incluindo ações
de sensibilização). A área geográfica elegível é a correspondente ao território do GAL Margem Esquerda do Guadiana (concelhos de
Mourão, Barrancos, Moura, Serpa e as freguesias de Santana de cambas e Corte Pinto no concelho de Mértola).
Estão abertas as candidaturas para as seguintes tipologias de intervenção:


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 seja igual ou
superior a 5 000€ e inferior ou igual a 200 000€.

A dotação orçamental é de 303 227,68€. O montante máximo elegível por beneficiário é de 200 000€. Os apoios são concedidos sob a
forma de subsídio não reembolsável até à taxa de 50% da despesa total elegível.
Data de encerramento
28 de fevereiro de 2018

Mais informações
Anúncio n.º 001/Rota do Guadiana/10216/2016
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OPERAÇÃO 10.2.1.1 – REGIME SIMPLIFICADO DE PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS (GAL ROTA
DO GUADIANA, GAL LEADERSOR, GAL ADL, GAL CHARNECA RIBATEJANA)
Esta operação visa promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores e contribuir para o processo
de modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola. A área geográfica elegível é a correspondente ao território do GAL
Margem Esquerda do Guadiana (concelhos de Mourão, Barrancos, Moura, Serpa e as freguesias de Santana de cambas e Corte Pinto no
concelho de Mértola), do GAL LEADERSOR (todas as freguesias dos concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, gavião, Mora e Ponte de
Sôr), do GAL ADL (concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines) e do GAL Charneca Ribatejana (Almeirim,
Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Golegã e Salvaterra de Magos).
Estão abertas as candidaturas para as seguintes tipologias de intervenção:


Investimentos nas explorações agrícolas, cujo custo total elegível seja igual ou superior a 1 000€ e inferior ou igual a 40 000€.

A dotação orçamental é de 400 000€ para o GAL Rota do Guadiana e o GAL LEADERSOR, de 524 745€ para o GAL ADL e 270 000€ para o
GAL Charneca Ribatejana. O montante máximo elegível por beneficiário é de 25 000€. Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio
não reembolsável até à taxa de 50% da despesa total elegível.
Data de encerramento

Mais informações
Anúncio n.º 002/Rota do Guadiana/10211/2017

28 de fevereiro de 2018 (GAL Rota do Guadiana, GAL LEADERSOR,

GAL ADL)
16 de março de 2018 (GAL Charneca Ribatejana)

Anúncio n.º 002/LEADERSOR/10211/2017
Anúncio n.º003/GAL/10211/2017
Anúncio n.º 002/GAL Charneca Ribatejana/10211/2017
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MAR 2020

MAR20-Q3-2017-13: APOIO À AQUICULTURA BIOLÓGICA, À CONVERSÃO PARA SISTEMAS DE ECOGESTÃO E AUDITORIA E
À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PELA AQUICULTURA
Beneficiários: Empresas aquícolas que detenham um dos seguintes códigos de atividade económica :



Divisão 03, Grupo 032, Classe 0321, subclasse 03210, Aquicultura em águas salgadas e salobras;
Divisão 03, Grupo 032, Classe 0322, subclasse 03220, Aquicultura em águas doces.

Esta operação visa o desenvolvimento de uma aquicultura biológica ou eficiente em termos energéticos, bem como a prestação de
serviços ambientais pela aquicultura.
Estão abertas as candidaturas para as seguintes tipologias de atividades:




No âmbito da aquicultura biológica, da conversão para sistemas de ecogestão e auditoria:
i.
Conversão dos métodos de produção aquícolas convencionais para a aquicultura biológica;
ii.
Participação nos sistemas de ecogestão e auditoria da União (EMAS) criados pelo Regulamento (CE) n.º 761/2001 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de março de 2001.
No âmbito da prestação de serviços ambientais pela aquicultura
i.
Métodos aquícolas compatíveis com necessidades ambientais específicas e sujeitos a requisitos de gestão específicos
resultantes da designação de zonas NATURA 2000 nos termos das Diretivas 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de
1992 e 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009;
ii.
Participação na conservação e reprodução ex situ de animais aquáticos, no âmbito de programas de conservação e
restauração da biodiversidade elaborados pelas autoridades públicas, ou sob a sua supervisão;
iii.
Operações aquícolas que incluam a conservação e a melhoria do ambiente e da biodiversidade, assim como a gestão
da paisagem e das características tradicionais das zonas aquícolas.

A dotação orçamental é de 2 000 000€. Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não reembolsável e correspondem à
compensação apurada de acordo com os Anexos I e II do Regulamento anexo á Portaria n.º 117/2016, de 29 de abril, de acordo com o
enquadramento da operação.
As candidaturas devem ser apresentadas em suporte de papel e em duplicado, juntamente com o formulário devidamente preenchido e
entregues na respetiva Direção Regional da Agricultura e Pescas.
Data de encerramento
26 de fevereiro de 2018

Mais informações
Aviso n.º 18/2017
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OUTROS PROGRAMAS
POCTEP – PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020
ABERTURA DA SEGUNDA CONVOCATÓRIA PARA A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
Beneficiários: Universidades, Instituições de Ensino Superior, Centros Tecnológicos, Institutos de Investigação, Parques Científicos e
Tecnológicos, Administrações Públicas, Empresas, Agências de Desenvolvimento Regional, Fundações de Desenvolvimento e
Desenvolvimento Económico, Câmaras de Comércio, Empresas, agrupamentos de empresas, associações empresariais, Serviços de
Proteção Civil, Regiões Hidrográficas, Parques Naturais e Associações de Defesa e Gestão do Património Natural, Associações e
organizações da Sociedade Civil.
Entre 28 de Fevereiro e 28 de março de 2018 estará aberta a 2ª Convocatória para a apresentação de projetos
POCTEP a todos os eixos e prioridades, nomeadamente:




Eixo 1. Crescimento inteligente através da cooperação transfronteiriça para a promoção da inovação;
Eixo 2. Crescimento inclusivo através da cooperação transfronteiriça para a competitividade empresarial;
Eixo 3. Crescimento sustentável através da cooperação transfronteiriça para a prevenção de riscos e melhor gestão de recursos
naturais;

Eixo 4. Melhoria da capacidade institucional e a eficiência da administração pública através da cooperação transfronteiriça.
Os projetos devem enquadrar-se em pelo menos uma das prioridades de investimento do Programa e responder ao objetivo específico,
tendo uma clara orientação para resultados. Os projetos devem contar com, pelo menos, dois beneficiários, um de cada Estado e assumir
um caráter transfronteiriço. A taxa de cofinanciamento varia em função da natureza dos beneficiários e das atividades propostas.
Estabelece-se um limite financeiro de 6% do custo total de cada beneficiário para a atividade de gestão e coordenação.
A data de início da elegibilidade das despesas é 01/01/2016 e o prazo limite para a execução dos projetos termina a 31/12/2021.
O apoio FEDER destinado a esta convocatória atinge o montante máximo de 90.266.340€.
Data de encerramento
28 de março de 2018

Mais informações
Anúncio da 2ª Convocatória POCTEP 2014/2020

PROGRAMA ERASMUS+2018
ABERTURA DO CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 2018
Estão abertas as candidaturas para o Programa Erasmus + 2018.
Qualquer organismo, público ou privado, ativo nos domínios da educação, da formação, da juventude e do
desporto pode apresentar um pedido de financiamento no âmbito do programa Erasmus+. Os grupos de jovens
ativos no domínio da animação de juventude, mas não necessariamente no contexto de uma organização de juventude, podem
candidatar-se a financiamento para apoiar a mobilidade dos jovens e dos animadores de juventude para fins de aprendizagem e o
desenvolvimento de parcerias estratégicas no domínio da juventude.
O convite à apresentação de candidaturas visa as seguintes ações-chave: Ação-Chave 1 (KA1) — Mobilidade individual para fins de
aprendizagem; Ação-Chave 2 (KA2) — Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas; Ação-Chave 3 (KA3) — Apoio à
reforma de políticas.
A dotação total está estimada em 2 490,9 milhões de euros.
Mais informações em: https://erasmusmais.pt/noticias/convite-2018-o-call
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OUTRAS OPORTUNIDADES QUE SE ENCONTRAM ABERTAS
Organizadas por data de encerramento

ENCERRAMENTO

AVISO / LINK

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.4 – CADEIAS CURTAS E MERCADOS
LOCAIS (GAL TERRAS DENTRO)

15 de janeiro de 2018

https://goo.gl/vkF6Vs

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.5 – PROMOÇÃO DE PRODUTOS DE
QUALIDADE LOCAIS (GAL TERRAS DENTRO)

15 de janeiro de 2018

https://goo.gl/AdbwL4

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.2 – PEQUENOS INVESTIMENTOS NA
TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO (GAL TERRAS DENTRO)

15 de janeiro de 2018

https://goo.gl/D83v6o

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.1 – PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS
EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS (GAL ADER-AL)

15 de janeiro de 2018

https://goo.gl/VXTv4N

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.1 – PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS
EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS (GAL ESDIME)

15 de janeiro de 2018

https://goo.gl/K5iG8A

–

1ª Fase: 15 de janeiro de 2018
2ª Fase: 15 de março de 2018

Aviso n.º 24/SI/2017

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

1ª Fase: 15 de janeiro de 2018
2ª Fase: 15 de março de 2018

Aviso n.º 03/SAICT/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

SI: INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME

29 de janeiro de 2018

Aviso n.º 28/SI/2017

PROGRAMA ERASMUS+: AÇÃO-CHAVE 3: APOIO À REFORMA DE
POLÍTICAS – QUALIFICAÇÕES CONJUNTAS NO ENSINO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAIS

31 de janeiro de 2018

https://goo.gl/FxiYyT

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.5 – PROMOÇÃO DE PRODUTOS DE
QUALIDADE LOCAIS (GAL MONTE-ACE)

31 de janeiro de 2018

https://goo.gl/TLDg85

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.1 – PEQUENOS INVESTIMENTOS NA
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (GAL MONTE-ACE)

31 de janeiro de 2018

https://goo.gl/5UwTcJ

PDR2020: OPERAÇÃO 7.1.11 – INVESTIMENTOS NÃO PRODUTIVOS
(2º ANÚNCIO)

20 de fevereiro de 2018

Anúncio n.º 02/Ação 7.11/ 2017

SI: INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO –I&D
EMPRESARIAL – PROJETOS I&D INDUSTRIAL À ESCALA EUROPEIA

2ª Fase: 15 de fevereiro de 2018
3ª Fase: 29 de março de 2018

Aviso n.º 25/SI/2017

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - AVISO Nº ALT20-03-2017-27

2ª Fase: 28 de fevereiro de 2018
3ª Fase: 30 de abril de 2018

Aviso N.º ALT20-03-2017-27

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.1 – PEQUENOS INVESTIMENTOS NA
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (GAL LEADERSOR)

28 de fevereiro de 2018

https://goo.gl/ygmWCG

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

29 de março de 2018

Aviso Nº 06/SI/2017

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 COPROMOÇÃO

29 de março de 2018

AVISO N.º 26/SI/2016

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

29 de março de 2018

AVISO N.º 25/SI/2016

SI: INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INTERNACIONALIZAÇÃO E I&D – PROJETOS INDIVIDUAIS
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PLANOS DE AÇÃO
DESFAVORECIDAS

INTEGRADOS

PARA

AS

COMUNIDADES

5ª Fase: 30 de março de 2018

Aviso N.º ALT20-43-2017-02

31 de março de 2018

Aviso n.º 22/SI/2017

PDR2020: OPERAÇÃO 10.2.1.4 – CADEIAS CURTAS E MERCADOS
LOCAIS (GAL LEADERSOR)

30 de abril de 2018

https://goo.gl/Da5CPy

LINHA DE APOIO À VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR

SI: PROJETOS AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO

30 de junho de 2018

Turismo de Portugal

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

28 de dezembro de 2018

Aviso Nº 18/SI/2017

LINHA DE APOIO À SUSTENTABILIDADE

31 de dezembro de 2018

Turismo de Portugal

LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA 2017/2018

31 de dezembro de 2018

Turismo de Portugal

SAICT-45-2017-04: PROTEÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL – PROJETOS INDIVIDUAIS – REGIME CONTÍNUO

31 de dezembro de 2018

Aviso n.º 04/SAICT/2017

SI: PROTEÇÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E
INDUSTRIAL

31 de dezembro de 2018

Aviso n.º 23/SI/2017

LINHA CRÉD. GARANTIDA PARA ARMAZ.DE BATATA

Não definido

Portaria nº 259-A/2017
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EVENTOS
FUTUROS

ROTEIRO DE DIVULGAÇÃO DO IFFRU 2020
Entre janeiro e março de 2018 vai decorrer um roteiro de sessões públicas sobre o IFRRU 2020 Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas, onde serão divulgadas as
oportunidades de financiamento.
Em cada sessão, haverá uma apresentação sobre os apoios disponíveis e os requisitos para obter o
financiamento, prevendo-se a presença dos bancos para potenciais contactos.
O Calendário das sessões de apresentação dos apoios disponíveis e os requisitos para obter o
financiamento estão disponíveis em IFRRU 2020.

JÁ REALIZADOS

LANÇAMENTO DO PROJETO INCREDIBLE – INNOVATION NETWORKS OF CORK, RESIN AND EDIBLES IN THE
MEDITERRANEAN BASIN
Reuniram-se em Barcelona, para a reunião inicial do projeto INCREdible - Redes de Inovação de Produtos Florestais Não Lenhosos na
Bacia Mediterrânica, parceiros de oito países, entre os quais a UNAC - União da Floresta Mediterrânica.
Coordenado pela EFIMED o INCREdible é um projeto colaborativo europeu financiado pelo H2020, que envolve 13 parceiros de 8 países
(Portugal, França, Espanha, Itália, Grécia, Tunísia, Bélgica e Croácia). Tem como objetivo a criação de redes de inovação e transferência
de conhecimento sobre produtos florestais não lenhosos (PNFL) e o apoio no desenvolvimento de modelos de negócios inovadores e
estratégias económicas inclusivas para as regiões rurais, em áreas significativas para os PFNL mediterrânicos: cortiça; pinhões e bagas;
resinas; cogumelos e trufas; e plantas aromáticas e medicinais.
A UNAC coordena a iNet CORK, sobre a cortiça. Mais informações e detalhes aqui.

PLATAFORMA “PORTUGUESE TRAILS”
Foi apresentada pelo Turismo de Portugal, I.P. a plataforma Portuguese Trails, exclusivamente dedicada à
oferta nacional de Cycling & Walking. O objetivo é posicionar Portugal como um destino internacional de
excelência nessa vertente de experiências turísticas.
O Algarve constitui a região piloto do projeto, disponibilizando na plataforma, cerca de 140 percursos para bicicleta e passeios a pé.
Foram designadas 111 empresas “bike & walk friendly” e cerca de 60 programas dirigidos aos turistas nacionais e internacionais.
Brevemente estarão disponíveis na plataforma toda a informação relativa às Regiões do Centro e Alentejo, estendendo-se em 2018 às
restantes regiões.
Mais informações em: Portuguese Trails.

Boletim Mensal #02 | Janeiro 2018

LANÇAMENTO OFICIAL DO “ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL – 2018”
No passado dia 7 de dezembro, decorreu o lançamento oficial do “Ano Europeu do Património Cultural” sob o
tema Our heritage: where de past meets the future com a apresentação de um website dedicado à iniciativa.
O “Ano Europeu do Património Cultural” pretende incentivar as pessoas a descobrir e explorar o património
cultural e reforçar o sentimento de pertença a um espaço europeu comum. Ao longo do ano, terão lugar por
toda a Europa uma série de iniciativas e eventos que permitirão às pessoas aproximarem-se do património
cultural e desempenharem um papel mais ativo nas questões que lhe dizem respeito.
No site oficial estão disponíveis todas as informações sobre a iniciativa e sobre o calendário de eventos a decorrer ao longo de 2018.

NOTÍCIAS
APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS AOS AVISOS DE CONCURSO DOS PEDU, PAMUS, PARU E PAICD – ABERTURA DE
NOVOS CONCURSOS EM JANEIRO 2018
Foi publicado um Despacho com Orientações relativas à apresentação de candidaturas integradas nos Planos
de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), para a Reabilitação Urbana (PARU) e para as
Comunidades Desfavorecidas (PAICD), integrados no caso dos centros urbanos de nível superior nos Planos
Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU).
O referido Despacho determina a abertura de novos concursos que possibilitem a apresentação por parte dos municípios de
candidaturas abrangidas pelos PAMUS, PARU e PAICD, integrados no caso dos centros urbanos de nível superior nos PEDU. Os avisos dos
concursos deverão ser publicados no decurso da segunda quinzena do mês de janeiro de 2018 e terão um prazo para a apresentação de
candidaturas não inferior a 60 dias úteis.
Mais informações em: Apresentação de candidaturas aos AVISOS de concurso dos PEDU, PAMUS, PARU e PAICD.

ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA DA REVISÃO DOS PLANOS REGIONAIS DE ORDENAMENTO FLORESTAL
DO ALENTEJO E DE LISBOA E VALE DO TEJO
No dia 18 de dezembro de 2017 foram publicados os diplomas Aviso n.º 15212-A/2017 - Diário da República
n.º 241/2017, 2º Suplemento, Série II de 2017-12-18, e Aviso n.º 15212-B/2017 - Diário da República n.º
241/2017, 2º Suplemento, Série II de 2017-12-18, que procedem, respetivamente, à abertura do período de
discussão pública das revisões do Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo e do Programa
Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo.
O processo de discussão pública decorre até dia 16 de fevereiro de 2018.
Mais informações em: https://goo.gl/uWaQjR.
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RECONHECIMENTO DAS UNIDADES DE GESTÃO FLORESTAL
Foi publicada, a 19 de dezembro, a Lei n.º 111/2017 que estabelece o regime jurídico de reconhecimento das Unidades de Gestão
Florestal (UGF). As UGF visam promover e facilitar a gestão conjunta dos espaços florestais contínuos, preferencialmente no minifúndio e
pelos próprios proprietários agregados em cooperativas ou associações, segundo os princípios da gestão florestal sustentável, em áreas
que permitam proporcionar a valorização e rendibilidade adequada dos ativos. Estas podem assumir a forma de pessoa coletiva de
direito privado sob a forma de associação com personalidade jurídica, gestora de prédios rústicos contínuos, de área não superior a 50
hectares, com uma área territorial mínima de 100 hectares e máxima de 5.000 hectares.
As UGF podem beneficiar de apoios específicos com vista à sua dinamização, como por exemplo:
1. Instrumentos de apoio financeiro, nacionais ou comunitários, designadamente dos programas de desenvolvimento rural, no
âmbito da defesa da floresta contra incêndios e da promoção do investimento, da gestão e do ordenamento florestais;
2. Regime jurídico específico de benefícios fiscais previstos na Lei n.º 110/2017, de 15 de dezembro;
3. Benefícios atribuídos às Entidades de Gestão Florestal (EGF) podem ser aplicados às UGF (se necessário, com as devidas
adaptações), salvo disposição legal em contrário.
Podem ser reconhecidas como UGF as entidades que tenham como objeto social a silvicultura, gestão e exploração florestais, podendo
complementarmente ter como objeto social a agricultura, a pecuária em pastoreio extensivo no sobcoberto do arvoredo florestal e a
exploração de outras atividades económicas que não prejudiquem o seu objeto social principal, que revistam a forma jurídica de
cooperativa agrícola ou de associação com personalidade jurídica e que apresentem ativos sob sua gestão.
Mais informações e detalhes aqui.

PUBLICADO DIPLOMA QUE ESTABELECE AS REGRAS A QUE FICAM SUJEITAS AS AÇÕES DE PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS
EM PORTUGAL
Foi publicado a cinco de dezembro o Decreto-Lei n.º 148/2017, que estabelece o regime transitório a que ficam sujeitas, no território
continental, as ações de rearborização com recurso a espécies do género Eucalyptus sp.
Este diploma reflete uma resposta aos incêndios que ocorreram nos meses de junho e de outubro do corrente ano e visa a adoção
imediata de medidas tendentes a garantir as atividades das várias fileiras florestais, bem como a biodiversidade, promovendo o equilíbrio
entre as diferentes espécies florestais nas ações de rearborização a efetuar e evitando a rearborização com espécies do género
Eucalyptus sp. em áreas ocupadas anteriormente por outras espécies.

PARLAMENTO EUROPEU APROVA “MINI REFORMA”DA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM
O Parlamento Europeu aprovou um regulamento que simplifica as regras da Política Agrícola Comum (PAC) e reforça a posição dos
agricultores na cadeia de abastecimento alimentar.
As novas regras facilitam o acesso dos jovens agricultores aos pagamentos, alargam medidas de prevenção e gestão dos riscos e
estabelecem um instrumento de estabilização dos rendimentos. Visam ainda dar apoio a contratos de seguro que cubram, entre outras,
as perdas causadas por acontecimentos climáticos adversos e que ficará disponível quando tiver sido destruída mais de 20% da produção
anual média do agricultor.Este acordo visa simplificar as regras da PAC através de uma série de melhorias técnicas de quatro
regulamentos: pagamentos diretos, desenvolvimento rural, organização comum de mercado e regulamento horizontal.
As novas regras entram em vigor a 1 de janeiro de 2018.
Mais informações e detalhes aqui.

