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I. FUNDO florestal permanente
aviso n.º08/0137/2018 – apoio para a constituição de unidades de gestão
florestal

Beneficiários:
Associações com personalidade jurídica
e Cooperativas agrícolas.

Data de
encerramento
31 de julho de 2018

Mais informações
Aviso N.º08/0137/2018
O apoio financeiro para a constituição de Unidades de Gestão
Florestal insere-se no eixo de intervenção “Promoção do
investimento, da gestão e do ordenamento florestais”, previsto na alínea c) do artigo 5.º
e na tipologia de ações prevista na subalínea vii) da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º, ambos do Regulamento
do Fundo Florestal Permanente.
As iniciativas incluídas nas candidaturas visam apoiar as ações tendentes à instrução do pedido de
reconhecimento como Unidades de Gestão Florestal, nomeadamente a formalização do pedido a
submeter junto do ICNF, I. P. nos termos do n.ºs 1 e 2.2. do artigo 2.º da Portaria n.º 63/2018, de 2 de março,
a qual estabelece o procedimento para reconhecimento das Unidades de Gestão Florestal (UGF) bem
como os critérios para avaliação da respetiva capacidade de gestão, conforme previsto no Decreto-Lei
n.º 66/2017, de 12 de junho, com a redação dada pela Lei n.º 111/2017, de 19 de dezembro.
O objetivo último do apoio encontra-se estritamente articulado com os objetivos das UGF,
nomeadamente, 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 rentabilidade adequada dos ativos (n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 66/2017, de 12 de junho, alterado pela Lei n.º 111/2017, de 19 de dezembro).
Cada Entidade deve apresentar uma única candidatura por UGF a constituir.
O orçamento do Fundo Florestal Permanente para 2018 prevê a assunção de compromissos no valor
de 500.000€. O apoio financeiro é concedido sob a forma de subsídio não reembolsável, podendo
corresponder até 100% do investimento elegível. O limite máximo do apoio é variável de acordo com
za área total da UGF a constituir e dimensão média dos prédios rústicos ao nível dos concelhos abrangidos
pela UGF.
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II. PDR 2020
Operação 2.2.2. apoio à criação de serviços de aconselhamento
(1º concurso)

Beneficiários:
Entidades reconhecidas no âmbito do Sistema
de aconselhamento Agrícola e Florestal (SAAF)
a título individual ou no âmbito de uma parceria.

Data de
encerramento
30 de maio de 2018

Mais informações
Operação 2.2.2

O presente aviso visa apoiar a criação de serviços de aconselhamento agrícola e florestal, com o objetivo
de melhorar o desempenho das explorações em termos económicos e ambientais, num contexto de
uma melhor utilização dos recursos.
A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito à conceção de um plano de criação e desenvolvimento,
com uma duração de 36 meses, com a identificação da estrutura a desenvolver, áreas temáticas,
destinatários, objetivos e metas a alcançar.
A dotação orçamental total é de 13.500.000€.
Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não reembolsável até ao limite de 200.000€ de
apoio por entidade líder da parceria e 40.000€ de apoio por entidade parceira. O nível de apoio a
conceder está limitado a 60% da despesa total elegível.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.
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II. PDR 2020
Operação 2.2.3. apoio à formação de conselheiros das entidades
prestadoras do serviço de aconselhamento

Beneficiários:
Entidades selecionadas para a prestação dos
serviços de aconselhamento de acordo com
os princípios de contratação pública.

Data de
encerramento
20 de junho de 2018
(15h00)

Mais informações
Operação 2.2.3
O presente aviso visa apoiar a formação de conselheiros das
entidades prestadoras de serviços de aconselhamento agrícola e
florestal, com o objetivo de melhorar o desempenho das explorações
em termos económicos e ambientais, num contexto de uma melhor utilização dos recursos.
A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito à conceção de um Plano de Formação dirigido
a conselheiros, com uma duração máxima de 36 meses, com a identificação dos objetivos e metas
a alcançar, domínios temáticos e identificação dos perfis dos destinatários.
A dotação orçamental total é de 1.500.000€.
Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não reembolsável até ao limite máximo
de apoio de 150.000€ por beneficiário.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.
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II. PDR 2020
Operação 3.2.1. investimento na exploração agrícola – suinicultura
(11º anúncio)

Beneficiários:
Pessoas individuais ou coletivas que exerçam
a atividade agrícola.

Data de
encerramento
26 de setembro de 2018
(19h00)

Mais informações
Os objetivos e prioridades visadas no presente aviso são
os seguintes:

Operação 3.2.1

Reforçar a viabilidade das explorações agrícolas através da criação de métodos de confinamento
tendo em vista a maturação aeróbia e hidrólise dos suínos mortos na exploração para subsequente
eliminação;
Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas
ambientais e de higiene e segurança no trabalho, nomeadamente através da melhoria das instalações
dedicadas a gestão dos efluentes pecuários nas explorações de suínos, separação de sólidos, aumento
ou melhoria das condições ambientais de armazenagem dos efluentes na exploração, de forma a
promover a proteção das águas e eventual valorização dos efluentes pecuários;
Reduzir o impacto ambiental da exploração nomeadamente pela aplicação das melhores técnicas
disponíveis (MTD) previstas no âmbito do documento de referência da pecuária intensiva (BREF), que
reduzam os odores e outros gases; a redução do consumo de água e/ou com reutilização das águas
usadas para limpezas; a melhoria da eficiência energética da exploração com redução dos consumos
energéticos ou o recurso a produção de energias renováveis para consumo na exploração.
A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito a investimentos nas explorações agrícolas de produção
de suínos que contribuam para o confinamento dos animais mortos e outras intervenções de natureza
ambiental, cujo valor total seja superior a 25.000€.
A dotação orçamental total é de 5.000.000€.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável para os investimentos elegíveis até
700.000€ por beneficiário e de subvenção reembolsável no que exceder aquele montante, até ao valor
máximo de 5.000.000€ de investimento elegível por beneficiário.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.
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II. PDR 2020
Operação 4.0.1. investimentos em produtos florestais identificados como
agrícolas no anexo I do tratado (2º anúncio)

Beneficiários:
PME e agrupamentos e organizações de produtores
florestais e Organizações Comerciais de Produtores
Florestais, reconhecidos ao abrigo da legislação
aplicável, que tenham atividade na área da colheita,
comercialização e 1ª transformação de cortiça,
pinha/pinhão e produtos silvestres, designadamente,
cogumelos selvagens.

Data de
encerramento
25 de maio de 2018

Mais informações
Operação 4.0.1

O presente aviso visa reforçar a capacidade produtiva das pequenas e médias empresas do setor florestal
e fomentar a modernização do tecido empresarial do setor florestal.
A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em produtos florestais que reúnam as
seguintes condições:
a.

b.

c.

Se encontrem identificados como agrícolas no Anexo I do Tratado e abranjam as seguintes tipologias
de intervenção:
i.

Extração ou colheita, triagem, recolha, concentração e transporte de cortiça, da pinha e pinhão;

ii.

Primeira transformação de cortiça, da pinha e do pinhão.

Se enquadrem nas seguintes dimensões de investimento:
i.

Custo total elegível superior a 25.000€, apurado em sede de análise, e igual ou inferior a
4.000.000€ de investimento total;

ii.

O limite anterior não se aplica às candidaturas apresentadas por Agrupamentos ou Organizações
de produtores Florestais (OPF) e organizações de comercialização de produtos da floresta (OPCF).

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

A dotação orçamental total é de 6.000.000€.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 1 milhão de euros
de apoio por beneficiário e de subvenção reembolsável no que exceder aquele montante de apoio não
reembolsável.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.
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II. PDR 2020
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)

Beneficiários:
Detentores públicos e privados de espaços florestais.

Data de
encerramento
15 de junho de 2018
(17h00)

Mais informações
O aviso visa o restabelecimento de povoamentos florestais
afetados por agentes abióticos.

Operação 8.1.4

As tipologias de intervenção a apoiar dizem respeito a
investimentos ao nível das explorações florestais, através da reflorestação de áreas afetadas por agentes
abióticos, com pinheiro bravo e/ou pinheiro manso em pelo menos 75% da área de intervenção, para a
reposição do potencial produtivo das áreas de pinhal sem capacidade de regeneração natural e com
aptidão para as referidas espécies.
A área geográfica elegível corresponde às áreas afetadas por grandes incêndios em 2016 ou 2017, nas
freguesias indicadas no Anexo I do Aviso.
A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente aviso é de 5.000.000€.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável sobre os custos elegíveis
efetivamente incorridos e pagos. As taxas de apoio são as seguintes:
Aquisição de equipamento: regiões de montanha – 50%, outras regiões desfavorecidas – 45%, restantes
regiões – 40%;
Outros investimentos: regiões de montanha – 80%, outras regiões desfavorecidas – 75%, restantes
regiões – 70%.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário, com exceção das entidades gestoras de Zonas
de Intervenção Florestal (ZIF), entidades gestoras de baldios (que poderão submeter uma candidatura
por ZIF ou unidade de baldio) e entidades gestoras coletivas públicas (que poderão submeter uma
candidatura por cada Mata Nacional e por cada perímetro florestal).
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II. PDR 2020
Operação 10.2.1.2. pequenos investimentos na transformação
e comercialização (ESdime – agência para o desenvolvimento local
no alentejo sudoeste, crl)

Beneficiários:
Pessoas singulares ou coletivas legalmente
constituídas à data da apresentação da candidatura.

Data de
encerramento
01 de junho de 2018
(17h30m59s)

Mais informações
O presente aviso visa apoiar o processo de modernização e
capacitação das empresas de transformação e comercialização
de produtos agrícolas.

Operação 10.2.1.2

A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito a investimentos na transformação e comercialização de
produtos agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 10.000€ e
inferior ou igual a 200.000€.
A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL AL SUD – ESDIME, a saber:
concelho de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de
Negrilhos; concelho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias
de Castro Verde e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique –
todas as freguesias).
A dotação orçamental total é de 332.443,28€.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de apoio de
150.000€ 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 45%.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.
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II. PDR 2020
Operação 10.2.1.3. diversificação de atividades de exploração
(ESdime – agência para o desenvolvimento local no alentejo
sudoeste, crl)
O presente aviso visa:
a.

b.

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.

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 superior
ou igual a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

Data de
encerramento
01 de junho de 2018
(17h30m59s)

Mais informações
Operação 10.2.1.3

A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL AL SUD – ESDIME, a saber:
concelho de Aljustrel – União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Messejana e São João de
Negrilhos; concelho de Almodôvar – todas as freguesias; concelho de Castro Verde – União de Freguesias
de Castro Verde e Casével; concelho de Ferreira do Alentejo – todas as freguesias; concelho de Ourique –
todas as freguesias).
A dotação orçamental total é de 259.127,39€.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de apoio de
150.000€ 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 de postos de trabalho ou
de 50% se houver criação líquida de postos de trabalho.
Apenas será admitida uma candidatura por beneficiário.
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III. POISE – programa operacional inclusão social
e emprego
3.09 – projeto de mediadores municipais e interculturais

Beneficiários:
Pessoas coletivas de direito público pertencentes à
administração local e associações da sociedade civil
(preferencialmente associações de migrantes e das
comunidades ciganas).

Data de
encerramento
14 de junho de 2018

Mais informações
Aviso POISE-33-2018-06

Os projetos devem contribuir para a coesão social, a melhoria da qualidade de vida e a convivência
intercultural, em municípios com diversidade cultural significativa, mediante uma gestão positiva,
participativa e preventiva da diversidade através de uma intervenção mediadora e da participação dos
protagonistas locais.
Nos termos do art.º 159.º do Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, são
objetivos da presente tipologia de operações:
a.

Promover redes e parcerias capazes de criar pontes entre cidadãos e instituições;

b.

Promover a mudança a partir dos atores presentes no território, unindo as diferentes sensibilidades,
prevenindo o conflito ou, quando necessário, atuando sobre o mesmo numa atitude mediadora entre
as partes, juntando todos em torno de uma mesma agenda.

São elegíveis as ações que visem promover a criação de equipas de mediadores interculturais e de
intervenção municipal dirigida à integração das comunidades imigrantes e das comunidades ciganas.
Neste âmbito, e conforme as problemáticas do público-alvo no território e o diagnóstico de necessidades
apresentado, a entidade beneficiária deverá apresentar a seguinte tipologia de ação:
Equipas de Mediação Intercultural facilitadoras da integração das Comunidades Migrantes e das
Comunidades Ciganas, privilegiando-se estas últimas.
Em todas as candidaturas deverá ser dada particular atenção à elaboração do diagnóstico de necessidades
do território que fundamente a candidatura e que contenha, entre outras informações, dados quantitativos
relativos às comunidades migrantes residentes e estimativas relativas às comunidades ciganas residentes.
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 3.500.000€. Os apoios revestem a natureza
de subvenção não reembolsável, assumindo a modalidade de reembolso de custos elegíveis efetivamente
incorridos e pagos. A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu
(85%) e pela Contribuição Pública Nacional (15%).
As operações de reduzida dimensão, cujo financiamento público não exceda 50.000€, e que não sejam
executadas exclusivamente com recurso a um procedimento de contratação pública, são obrigatoriamente
apoiadas em regime de custos simplificados, segundo a modalidade de montante fixo, com recurso a um
orçamento prévio, dispensando a apresentação de documentos comprovativos de despesa.
As candidaturas apresentadas no âmbito do presente concurso têm uma duração de 36 meses.
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IV. compete 2020 – programa operacional
competitividade e internacionalização
sistema de apoio à transformação digital da administração pública
(SATDAP)

Beneficiários:
Entidades da administração central do Estado,
entidades públicas empresariais prestadoras de
serviços públicos e outros níveis da administração
ou outras entidades públicas e privadas, no âmbito
das suas atividades sem fins lucrativos, ao abrigo de
protocolos celebrados com a administração central.

Data de
encerramento
1ª fase (Pré-formatadas):
5 de junho de 2018;
2ª fase (Projetos
SIMPLEX+): de 6 de junho a
29 de junho de 2018;
3ª fase (Regime geral): de
2 de julho a 31 de agosto
de 2018

Mais informações
O presente concurso visa apoiar operações de modernização e
capacitação da Administração Pública que contribuam para a
Aviso n.º 01/SAMA2020/2018
melhoria do acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) e a sua qualidade, através do reforço das aplicações TIC na
Administração Pública em linha (PI 2.3) e o reforço da capacidade
institucional das administrações públicas e respetiva eficiência (PI 11.1), nos termos previstos do 81.º do
RECI.
As operações deverão ter como objetivo a transformação digital da Administração Pública, visando
a redução dos custos de contexto e a qualificação da prestação do serviço público, induzindo a
uma melhoria do seu desempenho e da sua capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos
e das empresas, promovendo alterações de: relacionamento com os cidadãos e/ou empresas;
transformação dos processos operacionais; alteração do modelo e da oferta de bens e serviços públicos.
Complementarmente, as operações deverão concorrer para:
i.

A estratégia nacional em matéria de modernização e simplificação administrativa, nomeadamente
para o Programa SIMPLEX+;

ii.

A estratégia TIC 2020: Estratégia para a Transformação Digital na Administração Pública.

As tipologias de operações a apoiar são as seguintes:
a.

Operações de Modernização da Administração Pública, cofinanciadas pelo FEDER, enquadradas nas
alíneas a) a g), excetuando a alínea c), do n.º 1 do art.º 83.º do RECI;

b.

Ações de Formação dos trabalhadores em funções públicas, cofinanciadas pelo FSE, enquadradas
na alínea a) do n.º 3 do art.º 83.º do RECI, desde que associadas a operações de modernização da
Administração Pública.

O presente Aviso visa apoiar operações que se enquadrem nas seguintes modalidades:
Candidaturas em regime geral, com dotação específica para projetos que se enquadrem no
Programa SIMPLEX +;
Candidaturas em operações pré-formatadas, nos termos previstos no nº3 do artigo 94.º do RECI
e de acordo com o fixado no documento “prioridades e parâmetros estruturantes a respeitar pelos
beneficiários no âmbito das operações a candidatar”.
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IV. compete 2020 – programa operacional
competitividade e internacionalização
O limite mínimo de financiamento público por operação deve ser superior a 50.000€, aplicável a qualquer
das tipologias de operações. A execução do projeto deve prever um prazo máximo de execução de 24
meses, prorrogáveis por mais 18 meses, se devidamente justificados e aprovados pela AG.
A dotação FEDER/FSE afeta ao presente concurso é de 32.000.000€ e a taxa de financiamento a
conceder é de 85%. O apoio assume a natureza de subvenção não reembolsável, e a modalidade de
reembolso de custos efetivamente incorridos, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 7 do DL n.º 159/2014.

Boletim # 6 | Maio 2018

16

V. outras oportunidades
PROGRAMA LIFE: projetos tradicionais e projetos integradoS

Beneficiários:
Organismos públicos, empresas e entidades privadas
sem fins lucrativos.

São objetivos gerais do programa LIFE:
Contribuir para a transição para uma economia eficiente em termos de recursos, hipocarbónica e
resistente às alterações climáticas, para a proteção e a melhoria da qualidade do ambiente e para
suster e inverter a perda de biodiversidade, incluindo o apoio à rede Natura 2000 e o combate à
degradação dos ecossistemas;
Melhorar o desenvolvimento, a aplicação e o controle da execução da política e da legislação da UE
em matéria de ambiente e de clima e dinamizar e promover a integração dos objetivos ambientais
e climáticos noutras políticas da UE e na prática dos setores público e privado, nomeadamente
mediante o reforço da capacidade dos setores público e privado;
Apoiar a melhoria da governação ambiental e climática a todos os níveis, incluindo uma maior
participação da sociedade civil, das ONG e dos intervenientes a nível local;
Apoiar a execução do 7º Programa de Ação em matéria de Ambiente.
O programa está dividido no Subprograma para o Ambiente e no Subprograma para a Ação Climática. São
áreas prioritárias:
Subprograma para o Ambiente (Natureza e biodiversidade, Ambiente e eficiência dos recursos e
Governação e informação em matéria de ambiente);
Subprograma para a Ação Climática (Mitigação das alterações climáticas, Adaptação às alterações
climáticas, Governação e informação em matéria de clima).
Os projetos tradicionais integram:
Projetos-piloto – são projetos inovadores para aplicar técnicas/ métodos que não foram ainda
aplicados; oferecem vantagens ambientais ou climáticas em comparação com as técnicas disponíveis;
podem ser aplicados em larga escala a situações semelhantes; já tenham sido objeto de investigação.
Projetos de demonstração – são projetos que ponham em prática ações/ metodologias/ abordagens
que sejam novas ou desconhecidas no contexto específico do projeto; possam ser aplicadas em
circunstâncias similares; que sejam testadas, avaliadas e divulgadas durante o projeto.
Projetos de “Boas Práticas” – são projetos que apliquem técnicas/ métodos/ abordagens que sejam
o “estado da arte”, apropriadas, tenham custos adequados e tenham em consideração o contexto
específico do projeto.
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V. outras oportunidades
Informação, consciencialização e divulgação – são projetos que apoiem a comunicação, divulgação
da informação e consciencialização no âmbito dos subprogramas para o Ambiente e Ação Climática.
Os projetos integrados visam promover uma aplicação integrada multi-fundos de grande escala e
caraterizam-se por:
Dimensão territorial regional ou superior;
Obrigação de mobilização de pelo menos uma fonte de financiamento adicional (da UE e/ou
nacional pública ou privada);
Obrigação de garantir a participação dos agentes relevantes; e visarem a execução de estratégias
ou planos decorrentes de legislação específica da UE (os Quadros de ações Prioritárias da Rede
Natura 2000 – PAF, planos de bacia hidrográfica, planos de resíduos, planos de qualidade do ar,
estratégias e planos de ação climática).

Data de encerramento
Projetos tradicionais subprograma
Ambiente: final de janeiro de 2019
Projetos tradicionais subprograma
Ação Climática: 12 de setembro
de 2019
Projetos integrados:
14 de março de 2019

Mais informações

Clique Aqui

Clique Aqui
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V. outras oportunidades
erasmus +: ação chave 3 – apoio à reforma de políticas
– juventude europeia unida

Beneficiários:
Organizações sem fins lucrativos, associações e
ONG’s, empresas sociais, organismos públicos a nível
local – regional ou nacional, associações de regiões,
agrupamentos europeus de cooperação territorial,
organismos com fins lucrativos no domínio da
responsabilidade social das empresas estabelecidos
num país do programa ERASMUS+.

Data de
encerramento
25 de maio de 2018

Mais informações
EACEA/16/2018

Os projetos “Juventude Europeia Unida” visam criar redes que promovam as parcerias regionais, e serão
geridos em estreita cooperação com jovens de toda a Europa. As redes deverão organizar intercâmbios,
promover ações de formação e permitir que os jovens lancem, eles próprios, projetos em conjunto.
São elegíveis os seguintes tipos de atividades, que deverão ter natureza transfronteiriça e poderão ser
realizadas a nível europeu, nacional, regional ou local:
Atividades de mobilidade, incluindo intercâmbios de jovens em grande escala;
Atividades que facilitem o acesso e a participação de jovens na agenda política da UE;
Intercâmbios de experiências e boas práticas; criação de redes e parcerias com outras organizações
de juventude; participação em reuniões ou seminários com outras partes interessadas e/ou decisores
políticos com o objetivo de reforçar o impacto das políticas sobre os grupos, setores e/ou sistemas
visados;
Iniciativas e eventos para desenvolver as ONG/ organizações da sociedade civil europeias e redes à
escala da EU;
Atividades de sensibilização, informação, divulgação e promoção (seminários, workshops, campanhas,
reuniões, debates públicos, consultas, etc.) sobre as prioridades das políticas da UE no domínio da
juventude.
As parcerias a considerar no âmbito do presente convite à apresentação de propostas devem incluir,
no mínimo, cinco parceiros de cinco países diferentes elegíveis para participação no programa
Erasmus+. As organizações candidatas devem demonstrar a sua capacidade para garantir um bom
equilíbrio geográfico em termos de parceiros de diferentes regiões dos países do programa Erasmus+, o
que significa uma distribuição da parceria entre países elegíveis, onde os parceiros são provenientes de
diferentes regiões Leste, Oeste, Norte e Sul.
O montante total disponível para cofinanciamento de projetos no âmbito do presente convite à
apresentação de propostas é de 5.000.000€. O contributo financeiro da UE é, no mínimo, de 100.000€ e
não pode ultrapassar 500.000€. Está limitado a uma taxa máxima de cofinanciamento correspondente a
80% do total dos custos elegíveis do projeto.
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V. outras oportunidades
programa de apoio ao empreendedorismo no mar “mare startup”

Beneficiários:
Empresas ou projetos empresariais em fase inicial
de atividade na área do mar e de base científica e
tecnológica.

Data de
encerramento
8 de junho de 2018

Mais informações
Clique Aqui

Decorre até 8 de junho, o segundo concurso para apresentação de candidaturas ao Programa de
Apoio ao Empreendedorismo no Mar “MARE STARTUP”. O Programa inclui o apoio gratuito de mentoria,
consultoria, assessoria jurídica e apoio ao desenvolvimento do plano de negócios e de marketing.
Este Programa de apoio ao Empreendedorismo e Inovação Empresarial no Mar, MARE STARTUP, foi
selecionada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) como caso de
estudo no âmbito do Programa de Trabalhos Ocean Economy and Innovation - 2- Investigate emerging
patterns and platforms of collaboration in innovation among different marine and maritime actors in
ocean R&D around the world.
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V. outras oportunidades
medida estágios profissionais e prémio ao emprego

Beneficiários:
Pessoas singulares ou coletivas de natureza privada,
com ou sem fins lucrativos.

Data de
encerramento
1 de junho de 2018 (18h)

Mais informações
Clique Aqui

A Portaria n.º 131/2017, de 7 de abril, retificada pela Declaração de Retificação n.º 15/2017, de 27 de abril,
institui a medida Estágios Profissionais, que tem como objetivos o apoio à inserção de jovens no mercado
de trabalho e a reconversão profissional de desempregados através de uma experiência prática em
contexto de trabalho.
Nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 19.º da portaria, o conselho diretivo do IEFP, IP, deliberou a abertura
do segundo período de candidaturas à medida Estágios Profissionais do ano de 2018, que decorre de 2 de
maio a 1 de junho de 2018.
Podem ser apresentadas candidaturas aos Estágios Profissionais e ainda pedidos de concessão do
Prémio ao Emprego, pela celebração de contrato de trabalho sem termo com ex-estagiários das medidas
Estágios Emprego (incluindo Estágios de Inserção) e Reativar, desde que cumpram as condições para a
sua atribuição previstas no regulamento.
A dotação orçamental afeta ao presente período de candidaturas à realização de estágios profissionais é
de 45.000.000€, estando afetos à Delegação Regional do Alentejo 2.800.000€.
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V. Outras Oportunidades
programa casa eficiente 2020

Beneficiários:

Mais informações
Clique Aqui

Pessoas singulares ou coletivas de direito privado,
proprietárias de prédio ou fração autónoma
destinada a habitação, bem como os arrendatários
ou condomínios.

O Programa “Casa Eficiente 2020” apoia operações que visem a melhoria do desempenho ambiental dos
edifícios de habitação particular, com especial enfoque na eficiência energética e hídrica, bem como na
gestão dos resíduos urbanos (através de empréstimos reembolsáveis).
As intervenções podem incidir sobre prédios urbanos ou frações autónomas (incluindo as partes comuns
desses prédios), destinados à habitação. Cada operação pode incluir uma ou mais intervenções que
promova a:
Melhoria da eficiência energética;
Utilização de energias renováveis;
Aumento da eficiência hídrica;
Melhoria do desempenho ambiental em várias vertentes;
Gestão de resíduos sólidos urbanos.
São elegíveis para financiamento as despesas incorridas com a realização das intervenções elegíveis,
designadamente:
Trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia;
Aquisição de equipamentos, sistemas de monitorização, tecnológicos, material e software;
Substituição de eletrodomésticos existentes (até 15% do montante de investimento total elegível da
operação);
O IVA não recuperável;
Outras despesas necessárias à execução da operação, desde que sejam especificamente discriminadas
e justificadas.
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V. OUTRAS OPORTUNIDADES QUE SE encontram ABERTAS

aviso n.º POISE-38-2018-04:
MODELOS DE APOIO À VIDA
INDEPENDENTE (MAVI)

Encerramento

aviso n.º POISE-39-2018-03:
PROGRAMA DE PARCERIAS
PARA O IMPACTO

Encerramento

POSEUR-07-2018-02: AVISOCONCURSO PARA SISTEMAS
DE GESTÃO DE FROTAS
COM FUNCIONALIDADES DE
PROMOÇÃO DA ECOCONDUÇÃO
PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS
ENERGÉTICOS – AUMENTO DO
NÍVEL DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE

Encerramento

7 de maio de 2018
(18h00)

10 de maio de 2018

14 de maio de 2018
(18h00) (prorrogado)

Link
Aviso POISE-38-2018-04

Link
Aviso POISE-39-2018-03

Link
POSEUR-07-2018-02

aviso n.º poch-67-2018-04
– qualidade e eficiência
do sistema de educação e
formação para promoção
do sucesso escolar –
parcerias para a melhoria
da qualidade do sistema
de educação e formação

Encerramento

SI-47-2017-30: INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
– I&d empresarial – PROJETOS
EM COPROMOÇÃO

Encerramento

MAR2020: aviso nº20/2018 - apoio
à inovação e à transferência
entre cientistas e pescadores

Encerramento

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

Encerramento

Link

22 de maio de 2018
(13h00-Hora
de Bruxelas)

EACEA/10/2018

PDR2020: Operação 10.2.1.1.
pequenos investimentos
nas explorações agrícolas
(GAL terras dentro
– associação para o
desenvolvimento integrado)

Encerramento

Link

25 de maio de 2018

Operação 10.2.1.1

15 de maio de 2018
(prorrogado)

18 de maio de 2018
(prorrogado)

19 de maio de 2018

Link
Aviso n.º POCH-67-2018-04

Link
Aviso n.º 31/SI/2017

Link
Clique AQui
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V. OUTRAS OPORTUNIDADES QUE SE encontram ABERTAS

PDR2020: Operação 10.2.1.2.
pequenos investimentos
na transformação e
comercialização de produtos
agrícolas (GAL terras
dentro – associação para o
desenvolvimento integrado)

Encerramento

Link

25 de maio de 2018

Operação 10.2.1.2

SI-C2-2018-09 – SISTEMA DE
INCENTIVOS “INOVAÇÃO
PRODUTIVA”

Encerramento

Link

SI-51-2018-10 – SISTEMA DE
INCENTIVOS “EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO E CRIATIVO”

Encerramento

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

Encerramento

SIFIDE – sistema de incentivos
fiscais à i&D empresarial

Encerramento

INTERREG ESPAÇO ATLÂNTICO
– 2ª CONVOCATÓRIA

Encerramento

INTERREG Europe – anúncio
do 4ª aviso

aviso nºalt20-42-2018-09 –
investimentos na área dos
equipamentos sociais – pactos
aviso nºalt20-43-2017-02 –
planos de ação integrados
para as comunidades
desfavorecidas

30 de maio de 2018
(prorrogado)

30 de maio de 2018
(prorrogado)

31 de maio de 2018
(prorrogado)

31 de maio de 2018

1 de junho de 2018
(1:00 PM hora de
Lisboa)

Encerramento
7 de maio a 22 de
junho de 2018

Aviso n.º 08/SI/2018

Link
Aviso n.º 09/SI/2018

Link
Aviso n.º 25/SI/2017

Link
Clique Aqui

Link
Clique Aqui

Link
Clique Aqui

Encerramento

Link

28 de junho de 2018

Aviso n.º ALT20-42-2018-09

Encerramento

Link

28 de junho de 2018

Aviso n.º ALT20-43-2017-02
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V. OUTRAS OPORTUNIDADES QUE SE encontram ABERTAS

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
programa life: CALENDÁRIO 2018

Encerramento
28 de junho de 2018

Encerramento
28 de junho de 2018

Encerramento
junho de 2018

PDR 2020: Operação 10.3.1 –
COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL
E TRANSACIONAL DOS GAL
(1º CONCURSO)
TURISMO de portugal: LINHA DE
APOIO À VALORIZAÇÃO TURÍSTICA
DO INTERIOR

Encerramento
30 de junho de 2018

Encerramento
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

Encerramento

SI-47-2016-26 – proj. de interesse
especial e de interesse
estratégico de I&D – proj.
em co-promoção

Encerramento

1 de julho de 2018

2 de julho de 2018
(prorrogado)

2 de julho de 2018
(prorrogado)

2 de julho de 2018
(prorrogado)

Link
Aviso n.º ALT20-73-2016-02

Link
Aviso n.º ALT20-14-2016-03

Link
Clique AQUI

Link
Anúncio n.º 001/PDR2020/103/2017

Link
Turismo de Portugal

Link
Clique Aqui

Link
Aviso Nº 06/SI/2017

Link
AVISO N.º 25/SI/2016

Link
AVISO N.º 26/SI/2016
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V. OUTRAS OPORTUNIDADES QUE SE encontram ABERTAS

PROGRAMA “EUROPA PARA
OS CIDADÃOS”

FUNDO AMBIENTAL: INCENTIVO
VEÍCULOS DE BAIXAS EMISSÕES

AVISO N.º ALT20-06-2018-06, N.º
ALT20-16-2018-07, N.º ALT20-432018-08 – planos estratégicos
de desenvolvimento urbano
AVISO N.º ALT20-16-2018-05 –
plano de ação de regeneração
urbana centros urbanos
complementares
SI-60-2017-17 – PROJETOS DE
FORMAÇÃO EM PROCESSOS
DE INOVAÇÃO
AVISO Nº ALT20-03-2017-27 –
eficiência energética nas
infraestruturas públicas
da administração LOCAL
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
SAICT-45-2017-02: PROTEÇÃO
DE DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL – PROJETOS
INDIVIDUAIS – REGIME CONTÍNUO

Encerramento

Link

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

Clique Aqui

Encerramento

Link

30 de novembro de 2018

Clique Aqui

Encerramento

Link

27 de dezembro de 2018

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

Encerramento

Link

27 de dezembro de 2018

Aviso n.º ALT20-16-2018-05

Encerramento

Link

28 de dezembro de 2018

Aviso Nº 18/SI/2017

Encerramento

Link

28 de dezembro de 2018

Aviso n.º ALT20-03-2017-27

Encerramento

Link

28 de dezembro de 2018
(prorrogado)

Aviso n.º 22/SI/2017

Encerramento

Link

28 de dezembro de 2018
(prorrogado)

Aviso n.º 24/SI/2017

Encerramento

Link

28 de dezembro de 2018

Aviso n.º 03/SAICT/2017

Encerramento

Link

31 de dezembro de 2018

Aviso n.º 04/SAICT/2017
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V. OUTRAS OPORTUNIDADES QUE SE encontram ABERTAS

SI-47-2017-22: PROTEÇÃO DE
DIREITOS DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL E INDUSTRIAL
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
31 de dezembro de 2018

Encerramento
31 de dezembro de 2018

Encerramento
31 de dezembro de 2018

Encerramento
Não definido

Link
Aviso n.º 23/SI/2017

Link
Turismo de Portugal

Link
Linha sustentabilidade

Link
Portaria nº 259-A/2017
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VI. Eventos
ALENTEJO MINI MAKER FAIRE

Decorre nos próximos dias 11 e 12 de maio, entre as 10h00 e as 19h00, na Arena de Évora, o evento
internacional “Alentejo Mini Maker Faire”, uma iniciativa que se enquadra no projeto “Speed Talent –
Acelerador de Talentos”, cofinanciado pelo Programa Operacional Alentejo 2020.
De engenheiros a artistas, passando por cientistas e artesãos, a Maker Faire é um local de confluência onde
os makers podem apresentar as suas ideias, experiências e projetos. Um encontro de pessoas curiosas e
extraordinárias que gostam de aprender e de partilhar o que fazem.
É o maior espetáculo de Show & Tell do planeta, embora se revista de um cariz familiar, assumindo-se como uma
montra informal de partilha de invenções, criatividade e engenho.
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia aqui.

FICOR – feira internacional da cortiça

Decorre, de 24 a 27 de maio, em Coruche, a FICOR – Feira Internacional da Cortiça.
Este certame, promovido pelo Município de Coruche, pretende relançar a cortiça como alavanca da economia
nacional, reforçar a liderança internacional de Portugal no setor e afirmar, ainda mais, Coruche como a capital
mundial da cortiça.
O evento é direcionado ao público em geral, bem como a especialistas e empresários da fileira da cortiça, e de
negócios relacionados com a fileira, com especial destaque para o vinho.
A FICOR inclui uma Exposição no Parque do Sorraia (zona ribeirinha de Coruche) e um Ciclo de Conferências
no Observatório do Sobreiro e da Cortiça (Zona Industrial do Monte da Barca, Coruche).
Mais informações aqui.
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VI. Eventos
PROGRAMA LIFE: sessões nacional e regionais de divulgação
e workshops de capacitação 2018

Encontram-se abertas as inscrições para as próximas sessões nacionais e regionais de divulgação e workshops
de capacitação sobre o Programa LIFE 2018-2020, promovidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em
parceria com outras entidades e são uma oportunidade para conhecer, partilhar experiências e ficar a saber mais
como preparar uma candidatura ao Programa LIFE.
Sessões Regionais:
Beja e Braga | 17 de maio de 2018
Aveiro e Sesimbra | 18 de maio de 2018
Workshops:
Lisboa | 15 de maio de 2018;
Beja e Braga | 17 de maio de 2018
Aveiro e Sesimbra | 18 de maio de 2018
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, até três dias úteis antes do início de cada sessão e/ou
workshop, através do formulário que pode ser consultado aqui.
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VI. Eventos
WORKSHOP “PRIMEIROS PASSOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO”

Realizado no âmbito do projeto ECICII+, enquadrado no Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP)
2014-2020), o workshop “Primeiros passos para a internacionalização” irá decorrer no dia 22 de maio de 2018,
pelas 9h00, na AEP – Associação Empresarial de Portugal, em Leça de Palmeira, e é dedicado aos setores
agroalimentar, canal contract e KIS (Serviços Intensivos de conhecimento).
Os objetivos do workshop são:
Fazer um diagnóstico completo da sua posição (estado de maturidade) atual para abordar mercados
internacionais;
Ficar com recomendações e sugestões de como tratar estrategicamente as áreas nucleares da empresa;
Estar melhor preparado que os seus competidores mais diretos em termos de posicionamento para exportar;
Conhecer alguns riscos de internacionalizar e preparar um plano robusto para o fazer;
Ficar familiarizado com os serviços de apoio à internacionalização do projeto ECICCI+.
O programa está disponível aqui.
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia neste link.
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VI. Prémios
provere MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA – concurso de ideias e criatividade

Integrada no ciclo de Sessões de brainstorming e criatividade do “PROVERE Montado de Sobro e Cortiça 20142020” realizar-se-á a 1ª edição do “Montado de Sobro e Cortiça - Concurso de Ideias e Criatividade”. Esta
iniciativa pretende contribuir para o estímulo da criatividade e do empreendedorismo no território do PROVERE
e impulsionar a integração e a capitalização dos recursos endógenos no tecido económico existente ou potencial.
O Concurso estrutura-se em quatro categorias:
Turismo e Visitação
Floresta e Agroalimentar
Design e Novos Produtos da Cortiça
Moda
Os candidatos selecionados terão a oportunidade de apresentar a sua ideia perante um júri constituído por
entidades convidadas pelo PROVERE. A final do 1º Concurso de Ideias e Criatividade para o Montado irá
decorrer no âmbito da FICOR, em Coruche, conforme programa a anunciar.
Mais informações neste link.
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VI. Prémios
3ª EDIÇÃO DOS PRÉMIOS PROJETO ATLÂNTICO 2018

Os Prémios Projeto Atlântico foram criados para homenagear histórias de grande sucesso alcançadas por
projetos na área geográfica abrangida pela Estratégia Atlântica e que estão relacionadas com a implementação
do Plano de Ação para o Atlântico. Os prémios serão concedidos a 5 projetos que se insiram nas prioridades do
Plano e na dimensão de cooperação internacional do espaço Atlântico.
As 5 categorias da convocatória são:
Empreendedorismo e inovação;
Meio marinho e costeiro do atlântico;
Acessibilidade e conetividade;
Sustentabilidade;
Cooperação internacional.
As candidaturas podem ser apresentadas por profissionais, empresários, organizações, centros de instituições
de excelência/ investigação, agrupamentos marítimos, associações e ONG, de qualquer um dos Estados
abrangidos pela estratégia atlântica (França, Irlanda, Portugal e Espanha e Reino Unido). O Prémio irá destacar
projetos financiados (em curso ou concluídos – nos 36 meses anteriores à candidatura) e não “ideias”. Por projeto
financiado entende-se um conjunto de tarefas, ações, atividades realizadas por um consórcio ou agrupamento
no âmbito de uma colaboração maior e mais longa. Qualquer tipo de projeto financiado (a nível local,
regional, nacional ou europeu, por fontes públicas e / ou privadas) que tenha sido desenvolvido ou esteja a ser
desenvolvido na área geográfica da Estratégia Atlântica pode candidatar-se.
A cerimónia de entrega de prémio ao vencedor de cada categoria que participa neste concurso terá lugar nos
dias 23 e 24 de outubro de 2018 em Vigo durante a 5ª Conferência da Plataforma dos Stakeholders do Atlântico.
Mais informações aqui.
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VI. Prémios
gALARDÃO ECO-FREGUESIAS xxi 2019 – 2ª edição

O Eco-Freguesias é um projeto da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), iniciado em 2014, que
visa trabalhar com as freguesias no sentido do desenvolvimento de eco-comunidades ou comunidades
sustentáveis. Enquadra-se em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Agenda
2030, apresentando-se como uma estratégia para incrementar a sustentabilidade local, valorizando os processos
de cidadania participativa e reconhecendo as freguesias que melhor qualidade de vida oferecem aos seus
habitantes.
Podem candidatar-se os responsáveis por uma junta de freguesia ou um cidadão que pretenda ver a sua
freguesia envolvida neste processo.
A participação no Eco-Freguesias XXI decorre em várias fases:
Inscrições: até 15 de maio de 2018
Participação em projetos que podem ser integrados na candidatura 2018-2019: até 30 de dezembro de 2018
Candidatura ao Galardão Eco-freguesia XXI: de 1 de novembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019
Mais informações disponíveis aqui.
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VI. Prémios
concurso jovens agricultores

A Confederação dos Agricultores de Portugal organiza os prémios para os melhores Jovens Agricultores de
Portugal. Esta iniciativa pretende dar a conhecer ao público em geral o trabalho dos agricultores mais jovens nas
zonas rurais. O melhor projeto resultante deste processo de seleção representa Portugal em Bruxelas e concorre
ao Prémio de Melhor Jovem Agricultor da Europa.
As candidaturas podem ser feitas através do formulário disponível aqui e até ao dia 29 de maio de 2018.
O regulamento e outras informações estão disponíveis neste link.

prémio cooperação e solidariedade antónio sérgio 2018

Este prémio, promovido pela CASES, visa homenagear as pessoas singulares e coletivas que, no ano anterior,
mais se tenham distinguido em domínios relevantes para a economia social.
Em 2018, a edição traz uma novidade, ao incorporar uma nova categoria – Trabalhos Jornalísticos -, destinada
a galardoar um jornalista de nacionalidade portuguesa, autor de trabalho relevante publicado sobre um tema
associado à economia social.
O regulamento está disponível aqui.
O período de submissão de candidaturas decorre até ao dia 30 de junho e os formulários de candidatura podem
ser acedidos a partir deste link.
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VI. Notícias
provere MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA + IDEIAS + SUSTENTABILIDADE + VALOR

Integrado nas iniciativas PROVERE “O Montado de Sobro e Cortiça 2014-2020”, decorreu, durante o mês de
abril, um conjunto de seis ações de Brainstorming e Criatividade que visaram contribuir para a valorização
económica dos recursos endógenos e a reinvenção de produtos e serviços ligados a este ecossistema único.
Foram dinamizadas:
Três sessões de Brainstorming e Criatividade de caráter geral
Destinadas à apresentação do PROVERE, dos elementos distintivos e dinamizadores do território, de
oportunidades de apoio ao investimento e de ferramentas chave para o desenvolvimento de uma ideia de
negócio. Estas sessões decorreram no Observatório do Sobreiro e da Cortiça - Coruche, no Centro de Artes e
Cultura de Ponte de Sor e no Edifício NERE em Évora.
Três sessões de Brainstorming e Criatividade de caráter temático e personalizado
Focadas em setores de atividade estratégicos para o PROVERE/economia regional, nomeadamente o
Turismo e Visitação, a Floresta e Agroalimentar e o Design e Novos Produtos da Cortiça, nestas Sessões
foram abordadas as potencialidades desses setores e analisados os desafios específicos e as oportunidades
associados aos mesmos.
Mais informações aqui.
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VI. Notícias
provere MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA – plano de internacionalização para
o montado de sobro e cortiça

No contexto do PROVERE “O Montado de Sobro e Cortiça 2014-2020”, decorreu, no dia 12 de abril, uma sessão
de trabalho com Operadores Turísticos, que juntou representantes do Município de Coruche, da Equipa Técnica
do PROVERE “O Montado de Sobro e Cortiça” e Operadores Turísticos.
Esta iniciativa decorreu no âmbito da elaboração do Plano de Internacionalização para o Montado de Sobro
e Cortiça e permitiu recolher informação sobre a procura e oferta turística, e a formatação de produtos para o
território.
Mais informações aqui.

Apresentação do projeto “Estações náuticas de portugal”

Decorreu, no passado dia 12 de abril, no Auditório do NERE, em Évora, uma reunião de apresentação do projeto
“Estações Náuticas de Portugal”, bem como das suas condições de certificação.
Esta iniciativa foi promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, a Entidade
Regional do Turismo do Alentejo e pelo Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar.
A primeira fase de candidaturas para a certificação de Estações Náuticas em Portugal decorre até ao dia 30 de
junho.
Mais informações neste link.

Boletim # 6 | Maio 2018

36

VI. Notícias
alteração do PNPOT – PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Elaborada ao abrigo do Artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 80 de 2015, de 14 de maio, a alteração do Programa Nacional
de Política de Ordenamento de Território (PNPOT) estará disponível para discussão pública, no Portal Participa,
até ao dia 15 de junho de 2018.
A proposta de alteração do PNPOT incide especialmente num novo Programa de Ação a 10 anos e num novo
regime de gestão, acompanhamento e monitorização. O documento constitui uma orientação para as políticas
setoriais e para os planos e programas de âmbito nacional, regional e local, em articulação com os programas de
investimentos estruturais mais importantes.
A participação pode ser feita aqui.

marca do património europeu – consulta pública

Está aberta, a Consulta Pública sobre a Marca Património Europeu, até 24 de maio de 2018, tendo como
objetivo recolher os pontos de vista de todos os cidadãos e organizações interessados sobre o papel que o
património cultural pode desempenhar para aproximar os cidadãos europeus, especificamente através da ação
da Marca do Património Europeu. Um segundo objetivo é receber informações adicionais sobre a operação e os
resultados da ação durante os primeiros seis anos desde a sua criação (2011-2017).
A Marca do Património Europeu foca-se na narrativa europeia e no modo como os sítios/elementos patrimoniais
contribuíram para o progresso e união da História europeia.
A participação pode ser feita em neste link.
Mais informações aqui.
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VI. Notícias
FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL - PROMULGAção

O Decreto-Lei n.º 28/2018, de 3 de maio, cria o Fundo para a Inovação Social (FIS) que conta com uma dotação
de 55 milhões de euros para a realização de investimentos e concessão de financiamento a Iniciativas de
Inovação e Empreendedorismo Social (IIES).
O FIS vem completar os quatro programas de financiamento da iniciativa Portugal Inovação Social que já se
encontram disponíveis, sendo destinado a projetos que apresentem uma maior maturidade, potencial de
crescimento e sustentabilidade financeira que permita o reembolso dos investimentos.
Mais informações neste link.

O MERCADO EUROPEU DE FRUTAS E LEGUMES: ESTATÍSTICAS E TENDÊNCIAS

A FRUTILOGISTICA, feira internacional dedicada aos hortofrutícolas, lançou o “European Statisticas Handbook”,
um guia sobre o mercado europeu de frutas e legumes. O documento mostra quem são os maiores
produtores, importadores e exportadores de diferentes frutos e legumes.
O guia está disponível aqui.
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VI. Notícias
CATÁLOGO NACIONAL DE VARIEDADES DE ESPÉCIES HORTÍCOLAS E AGRÍCOLAS - 2018

De acordo com a legislação comunitária e nacional, só é admitida a produção, certificação e comercialização
de semente de variedades inscritas nos Catálogos Comuns ou no Catálogo Nacional de Variedades de Espécies
Agrícolas e Hortícolas (CNV).
Desenvolvido pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, o Catálogo Nacional de Variedades 2018 está
disponível neste link.

tutoriais de boas práticas portugal 2020 - Iapmei

O IAPMEI lança dois novos vídeos sobre boas práticas Portugal 2020, onde explica, passo a passo, como
deverão ser elaborados os pedidos de pagamento e porque é que, no quadro do Portugal 2020, é obrigatório
respeitar o período de elegibilidade.
Estes tutoriais, integrados na série “Boas Práticas na Execução de Projetos do Portugal 2020”, têm como objetivo
comunicar, de forma clara, as 10 melhores práticas que os empresários devem ter em conta para conduzir o
investimento de projetos apoiados pelo Portugal 2020, evitando falhas e prevenindo a perda de fundos por parte
das empresas.
Todos os tutoriais da série estão disponíveis neste link.

