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I. ALENTEJO 2020
AVISO Nº ALT20-71-2018-40: ENSINO PROFISSIONAL PARA JOVENS – CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (CET)

BENEFICIÁRIOS:
Turismo de Portugal, I.P., enquanto organismo que
tutela as escolas de hotelaria e turismo, centros de
gestão direta e participada que integram a rede de
centros do IEFP, IP, escolas tecnológicas criadas
ao abrigo do Despacho Conjunto dos Ministros da
Indústria e da Educação, publicado no Diário da
República, 2ª série, de 18 de novembro de 1991 e
do Despacho Conjunto dos Ministros da Indústria,
da Educação e do Emprego e da Segurança Social,
publicado no Diário da República, 2ª série, de 7 de
outubro de 1995.

DATA DE
ENCERRAMENTO
30 DE NOVEMBRO DE
2018 (18:00)

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO ALT20-71-2018-40

As operações a apoiar enquadram-se no Eixo Prioritário 2 - Ensino e Qualificação do Capital Humano,
incidindo o presente aviso nos Cursos de Especialização Tecnológica (CET), que pretendem alcançar os
seguintes objetivos:
i.
ii.
iii.

Suprir a necessidade de quadros intermédios verificada na economia regional;
Formar técnicos especializados e capazes de assumirem, de forma relativamente autónoma ou
independente, responsabilidades de conceção e/ou gestão;
Melhoria da coordenação da oferta formativa e da articulação entre as instituições, designadamente
entre entidades de formação e entidades empregadoras.

O presente aviso diz respeito à tipologia de operações prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 14º da
Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, na sua atual redação, relativa aos CET (cursos conferentes do nível 5
de qualificação do QNQ).
Considerando o contributo esperado para o objetivo específico do PO Alentejo 2020 serão,
preferencialmente e de acordo com os critérios de seleção, financiados os cursos desenvolvidos em áreas
alinhadas com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (RIS3), cujos domínios temáticos
correspondem a: (1) alimentação e floresta; (2) Economia de recursos; (3) Património, Industrias Culturais,
Criativas e Serviços de Turismo; (4) Tecnologias Críticas, Energia e Mobilidade Inteligente; (5) Tecnologias e
Serviços Especializados da Economia Social.
A taxa de cofinanciamento é de 85%, de contribuição europeia mobilizada através de FSE, a incidir sobre
o montante de despesa elegível, correspondendo os restantes 15% à contribuição pública nacional, a
qual será assegurada pela entidade beneficiária. A forma de apoio a atribuir às candidaturas a aprovar no
âmbito do presente aviso reveste a natureza de subvenção não reembolsável.
A dotação indicativa a alocar ao presente aviso é de 2.500.000€.
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I. ALENTEJO 2020
AVISO Nº ALT20-63-2018-41: FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DA AP – SAMA –
SISTEMA DE APOIO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

BENEFICIÁRIOS:
Entidades da Administração desconcentrada do
Estado, entidades da Administração Local.

DATA DE
ENCERRAMENTO
03 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

MAIS INFORMAÇÕES
O objetivo específico do presente concurso consiste no reforço
AVISO ALT20-63-2018-41
da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes
interessadas e da eficiência da Administração Pública (objetivo
temático 11, prioridade de investimento 11.1 – investimento nas
capacidades institucionais e na eficiência das administrações e dos serviços públicos a fim de realizar
reformas, legislar melhor e governar bem), nos termos previstos no artigo 81º do RE CI.
São suscetíveis de cofinanciamento pelo Fundo Social Europeu (FSE) a tipologia de operação relativa a
ações de formação dos trabalhadores em funções públicas enquadradas no n.º 3 do artigo 83º do RE CI,
desde que associadas a operações de modernização da Administração Pública, designadamente:
a.
b.

c.

Ao desenvolvimento ou replicação de operações de modernização administrativa e/ou de
capacitação dos serviços da Administração Pública;
Ao aumento da eficiência na prestação de serviços públicos, em particular no âmbito do reforço das
competências de gestão, de processos de reorganização, reestruturação e inovação organizacional,
de gestão, operação e utilização das TIC, do reforço da ética no serviço público ou da melhor
integração de novos quadros da Administração Pública;
À implementação de reformas em áreas-chave, definidas como tal pelo Governo.

São elegíveis as despesas com ações de formação, previstas no n.º 3 do seu artigo 83.º do RE CI. Cada
beneficiário apenas poderá apresentar uma candidatura.
A taxa de cofinanciamento é de 85%, de contribuição europeia mobilizada através do FSE, a incidir sobre
o montante da despesa elegível, correspondendo os restantes 15% à contribuição pública nacional. Os
apoios a conceder revestem a forma não reembolsável, sendo o financiamento, regra geral, baseado no
reembolso das despesas efetivamente realizadas e pagas pelos beneficiários.
A dotação do Fundo Social Europeu afeta ao presente aviso é de 500.000€, podendo a mesma ser
reforçada pela Autoridade de Gestão.
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I. ALENTEJO 2020
AVISO Nº ALT20-46-2018-13 E ALT20-51-2018-34: INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGAÇÃO
E INOVAÇÃO E CENTROS DE INCUBAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA

BENEFICIÁRIOS:
Municípios e outras entidades sem fins lucrativos,
que prossigam objetivos de interesse público,
desde que com base em parceria formalmente
estabelecida com Entidades não empresariais do
sistema de I&I; Entidades não empresariais do
sistema de I&I; Entidades Gestoras de Parques
de Ciência e Tecnologia; Entidades Gestoras de
Incubadoras de base Tecnológica; Agências de
Desenvolvimento Regional, exclusivamente no
âmbito da criação, expansão ou requalificação de
infraestruturas de incubação ou aceleração de base
tecnológica.

DATA DE
ENCERRAMENTO
16 DE NOVEMBRO DE 2018
(18:00)

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº ALT20‐46‐2018‐13 E
AVISO Nº ALT20‐51‐2018‐34

O objeto deste AAC consiste em conceder apoios financeiros a projetos que visem assegurar a melhoria
do desempenho da região em matéria de competitividade, inovação e criação de valor, mediante o apoio
ao desenvolvimento de infraestruturas de I&I e infraestruturas tecnológicas que cumpram as condições
do mapeamento, e que contribuam para o aumento da incorporação de conhecimento e intensidade
tecnológica, por via do apoio à sua criação, expansão e/requalificação. O enquadramento é feito no âmbito
das prioridades de investimento:
1.2 – Será apoiada a criação ou expansão de infraestruturas de I&I, nomeadamente parques de ciência e
tecnologia, centros tecnológicos e centros/atividades de valorização e transferência de conhecimento e
tecnologia para as empresas;
3.1 – Será apoiada a criação, expansão ou requalificação de infraestruturas de incubação ou aceleração
de base tecnológica.
São suscetíveis de apoio os Projetos:
Individuais ou em co-promoção de criação ou expansão enquadráveis nas seguintes tipologias: (a)
Centros Tecnológicos; (b) Centros de Valorização e Transferência de Tecnologia; (c) Parques de Ciência
e Tecnologia;
Individuais de criação, requalificação ou expansão enquadráveis nas seguintes tipologias: (d) Centros
de Incubação de Base Tecnológica.
São elegíveis as seguintes despesas:
a.
b.
c.

Estudos prévios, projetos e fiscalização, até ao limite de 5% do investimento elegível da operação;
Trabalhos de construção civil respeitantes a edifícios e instalações específicas de uso comum, tais
como laboratórios, assim como infraestruturas físicas de uso coletivo, incluindo zonas comuns;
Equipamentos de uso coletivo, infraestruturas tecnológicas, sistemas de informação e comunicação.
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I. ALENTEJO 2020
Os custos elegíveis apresentados nos pedidos de pagamento do beneficiário assentam numa base de
custos reais, tendo de ser justificados através de faturas pagas ou outros documentos contabilísticos de
valor probatório equivalente.
A taxa máxima de financiamento FEDER das despesas elegíveis é de 85 %, podendo ser fixada até um
nível mínimo de 75% e assumem a forma de não reembolsável.
A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente AAC é de 12.000.000€ para Infraestruturas de I&I e
5.000.000€ para Centros de Incubação de Base Tecnológica.
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I. ALENTEJO 2020
AVISO Nº ALT20‐53-2018-38: SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS - QUALIFICAÇÃO

DATA DE
ENCERRAMENTO

BENEFICIÁRIOS:

15 DE JANEIRO DE 2019
(18H00)

Associações empresariais e entidades públicas com
competências no domínio do desenvolvimento
empresarial.

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO ALT20-53-2018-38
O objeto deste Aviso consiste em conceder apoios financeiros a
projetos na área da qualificação, que contribuam para a melhoria
das condições envolventes às empresas, com particular relevo para
as associadas a fatores imateriais de competitividade de natureza
coletiva, que se materializem na disponibilização de bens coletivos ou públicos capazes de induzir efeitos
de arrastamento na economia.

Considerando que o enquadramento em causa é feito por via da prioridade de investimento 3.3 (Apoio à
criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços) do objetivo
temático 3 (Reforço da Competitividade das PME), constituem ainda objetivos específicos do presente aviso:
Incrementar, ainda que indiretamente, as competências empresariais;
Facilitar o acesso a informação relevante nos domínios da competitividade;
Reduzir assimetrias de informação ao nível empresarial, facilitar escolhas estratégicas e estimular o
diagnóstico precoce.
São suscetíveis de apoio os projetos em copromoção, de qualificação, desde que visem o reforço
da capacidade empresarial de PME para o desenvolvimento de bens e serviços atuando ao nível da
produtividade e da capacidade de criação de valor, nas seguintes tipologias (n.º 5 do artigo 128.º do RE CI):
Ações de identificação e sensibilização para os fatores críticos de competitividade, em particular nos
domínios da inovação;
Promoção de práticas de cooperação e coopetição entre PME;
Promoção de iniciativas que, não sendo do domínio da atividade corrente, potenciem a obtenção e
produção de informação económica sobre setores, posicionamento do produto/ serviço, mercados e
financiamento em áreas estratégicas para o crescimento sustentado e competitivo.
Os apoios a conceder revestem a forma de subvenção não reembolsável. A taxa máxima de
financiamento das despesas elegíveis é de 85%, salvo no caso das entidades cujas atividades estejam ao
abrigo das regras de auxílios de Estado, nomeadamente as previstas no artigo 27º do Regulamento (UE)
n.º 651/2014, de 16 de junho, onde a taxa não pode exceder 50% das despesas elegíveis.
A dotação global do Fundo FEDER afeta ao presente aviso é de 1.000.000€, podendo a mesma ser
reforçada pela Autoridade de Gestão, nos termos do artigo 140º, n.º 4, do RECI, tendo em vista, após
hierarquização, viabilizar a aprovação das candidaturas que obtenham uma pontuação igual ou superior a
três e que cumpram as demais pontuações mínimas dos critérios estabelecidos.
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I. ALENTEJO 2020
AVISO Nº ALT20-46-2018-39: SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS
“TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO”

BENEFICIÁRIOS:
Entidades não empresariais do sistema de I&I.

O objeto deste AAC consiste em conceder apoios financeiros a
projetos de transferência do conhecimento científico e tecnológico
que contribuam para a melhoria das condições envolventes às
empresas, com particular relevo para as associadas a fatores
imateriais de competitividade de natureza coletiva, que se
materializem na disponibilização de bens coletivos ou públicos
capazes de induzir efeitos de arrastamento na economia.

DATA DE
ENCERRAMENTO
15 DE JANEIRO DE 2019
(18:00)

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº ALT20-46-2018-39

As ações coletivas devem, cumulativamente, garantir as seguintes condições:
a.
b.
c.

Evidenciar uma natureza coletiva, abrangente e não discriminatória que possa responder a riscos e
oportunidades comuns de um conjunto alargado de empresas;
Garantir uma ampla publicitação dos seus resultados, complementada por ações de demonstração e
disseminação;
Assegurar a disponibilização livre e universal de todos os bens e serviços produzidos, sem benefício
particular para qualquer entidade.

As candidaturas devem demonstrar o seu contributo para a prossecução da prioridade 1.2 do objetivo
temático 1 e dos objetivos específicos: (i) Reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico
para o setor empresarial e (ii) Potenciar a valorização económica dos resultados de I&D produzidos pelo
sistema de I&I.
São suscetíveis de apoio os projetos, individuais ou em co promoção, no âmbito Transferência do
Conhecimento Científico e Tecnológico, e desde que enquadrados nos domínios prioritários de estratégia
de investigação e inovação para uma especialização inteligente, nas seguintes tipologias de projetos
previstas no n.º 1 do artigo 128.º do RECI:
Ações de demonstração de desenvolvimento tecnológico com vista à sua valorização económica;
Ações de disseminação e de difusão de novos conhecimentos e tecnologias gerados no âmbito da
I&D, para o tecido empresarial, que envolvam projetos-piloto demonstradores, ações setoriais de
experimentação ou ações de difusão de informação científica e tecnológica;
Ações de disseminação em ambiente experimental de projetos europeus de I&D com sucesso;
Fomento de projetos semente e spin-offs, no âmbito do sistema de I&I, com vista à transformação de
ideias inovadoras em iniciativas empresariais, incluindo o desenvolvimento de validação de protótipos,
provas de conceito pré-comerciais e ou processos para mercados/setores de aplicação;
A taxa máxima de financiamento das despesas elegíveis é de 85%, salvo no caso das entidades cujas
atividades estejam ao abrigo das regras de auxílios de Estado, nomeadamente as previstas no artigo 27º do
Regulamento (UE) nº 651/2014, de 16 de junho, onde a taxa não pode exceder 50% das despesas elegíveis.
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I. ALENTEJO 2020
Os apoios a conceder no âmbito deste AAC revestem a forma não reembolsável.
A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente AAC é de 2.000.000€ podendo a mesma ser reforçada
pela Autoridade de Gestão, nos termos do artigo 140.º, n.º 4, do RECI, tendo em vista, após hierarquização,
viabilizar a aprovação das candidaturas que obtenham uma pontuação igual ou superior a três e que
cumpram as demais pontuações mínimas dos critérios estabelecidos no presente AAC.
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I. ALENTEJO 2020
AVISO Nº ALT20-51-2018-37: SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS “PROMOÇÃO DO
ESPÍRITO EMPRESARIAL”

BENEFICIÁRIOS:
Associações empresariais; Entidades não
empresariais do sistema de I&I, incluindo as
instituições de ensino superior, as entidades de
acolhimento e valorização de atividades de ciência
e tecnologia; Agências e entidades públicas,
incluindo de natureza associativa, com
competências nos domínios da valorização do
conhecimento, da promoção do empreendedorismo
e de redes colaborativas, do desenvolvimento
empresarial, da internacionalização e do turismo.

DATA DE
ENCERRAMENTO
15 DE JANEIRO DE 2019
(18:00)

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº ALT20‐51‐2018‐37

O objeto deste AAC consiste em conceder apoios financeiros a projetos de promoção do espírito
empresarial que contribuam para a melhoria das condições envolventes às empresas, com particular
relevo para as associadas a fatores imateriais de competitividade de natureza coletiva, que se materializem
na disponibilização de bens coletivos ou públicos capazes de induzir efeitos de arrastamento na economia.
As ações coletivas devem, cumulativamente, garantir as seguintes condições:
a.
b.
c.

Evidenciar uma natureza coletiva, abrangente e não discriminatória que possa responder a riscos e
oportunidades comuns de um conjunto alargado de empresas;
Garantir uma ampla publicitação dos seus resultados, complementada por ações de demonstração e
disseminação;
Assegurar a disponibilização livre e universal de todos os bens e serviços produzidos, sem benefício
particular para qualquer entidade.

As candidaturas devem demonstrar o seu contributo para a prossecução da prioridade 3.1 do objetivo
temático 3 e dos objetivos específicos: (i) Reforçar a cooperação, as parcerias e as redes de apoio ao
empreendedorismo qualificado e criativo e (ii) Potenciar o apoio à geração de ideias inovadoras, a
iniciativas empresariais e à criação de novas empresas.
São suscetíveis de apoio os projetos, individuais ou em copromoção, no âmbito da promoção
do espírito empresarial, e desde que visem a dinamização do empreendedorismo, nomeadamente
empreendedorismo qualificado e criativo, nas tipologias de projetos previstas no n.º 3 do artigo 128.º do
RECI:
Dinamização de iniciativas de deteção, de estímulo e de apoio ao empreendedorismo, à capacitação
de iniciativas empresariais e à concretização de novas empresas;
Dinamização de iniciativas de mentoria e coaching para apoio ao desenvolvimento de ideias
inovadoras.
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I. ALENTEJO 2020
A taxa máxima de financiamento das despesas elegíveis é de 85%, salvo no caso das entidades cujas
atividades estejam ao abrigo das regras de auxílios de Estado, nomeadamente as previstas no artigo 27.º do
Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho, onde a taxa não pode exceder 50% das despesas elegíveis.
Os apoios a conceder no âmbito deste AAC revestem a forma não reembolsável.
A dotação global do Fundo FEDER afeta ao presente AAC é de 2.000.000€ podendo a mesma ser
reforçada pela Autoridade de Gestão, nos termos do artigo 140.º, n.º 4, do RECI, tendo em vista, após
hierarquização, viabilizar a aprovação das candidaturas que obtenham uma pontuação igual ou superior a
três e que cumpram as demais pontuações mínimas dos critérios estabelecidos no presente AAC.
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I. ALENTEJO 2020
AVISO Nº ALT20‐16‐2018‐36: PLANOS DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DOS
CENTROS URBANOS COMPLEMENTARES

BENEFICIÁRIOS:
Municípios de Chamusca e Gavião

DATA DE
ENCERRAMENTO
18 DE OUTUBRO DE 2018

MAIS INFORMAÇÕES
O presente convite tem como objetivo a apresentação de Plano de
Ação com âmbito territorial incidente nos centros históricos, zonas
ribeirinhas ou zonas industriais abandonadas, dentro de uma Área
de Reabilitação Urbana (ARU), sendo que em cada centro urbano
podem existir uma ou mais ARU.

AVISO ALT20-16-2018-36

Estas ARU podem localizar-se em qualquer centro urbano, correspondendo o centro urbano ao
solo urbano que determina o perímetro urbano identificado em PDM ou aos aglomerados rurais em
solo rústico a regulamentar através de plano de pormenor. Para este efeito, considera-se que uma
Área de Reabilitação Urbana (ARU) corresponde à área como tal definida nos termos do Regime Jurídico
da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei
n.º 32/2012, de 14 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, podendo a área
encontrar-se em processo de delimitação como ARU, desde que, neste último caso, o início do
processo tenha sido aprovado pela Câmara Municipal e seja concluído no prazo de 1 ano. As
tipologias de operações a constar no PARU correspondem a:
i.

ii.

iii.

Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a equipamentos de
utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou privados, com idade igual ou superior a 30
anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2,
determinado nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro;
Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto edificado
envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios
para criação de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes;
Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão, destinadas
às tipologias de uso referidas nas alíneas anteriores.

O município deve apresentar a sua estratégia para as ações a desenvolver na prioridade de investimento
6.5 – Adoção de medidas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução dor ruído.
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER aplicável a cada operação no âmbito do presente aviso é de
85% de acordo com o artigo 8º do RE SEUR. A dotação global do Fundo FEDER afeta ao presente convite
é de 1.800.000€. A dotação disponível de cada município resulta da aplicação dos critérios de repartição
da dotação indicada, conforme metodologia abaixo:
Critério 1: 50% da dotação global da PI é distribuída igualmente pelos 2 municípios;
Critério 2: 50% da dotação da PI é distribuída pelos municípios de forma a assegurar o investimento
prioritário identificado no respetivo PARU e comunicado à Autoridade de Gestão em sede de
negociação.
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I. ALENTEJO 2020
AVISO Nº ALT20-06-2018-35: PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
“CENTROS URBANOS COMPLEMENTARES”

BENEFICIÁRIOS:
Municípios (centros urbanos complementares),
nomeadamente, Alter do Chão, Arronches, Avis, Castelo
de Vide, Crato, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte e
Sousel; Alandroal, Arraiolos, Borba, Mora, Mourão, Portel,
Redondo, Viana do Alentejo e Vila Viçosa; Almodôvar,
Alvito, Barrancos, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola,
Ourique e Vidigueira; Azambuja, Alpiarça, Chamusca,
Salvaterra de Magos e Golegã.

DATA DE
ENCERRAMENTO
30 DE NOVEMBRO DE 2018

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO Nº ALT20‐06‐2018‐35

O objetivo deste aviso é o lançamento de concurso para a seleção de operações enquadradas na seguinte
prioridade de investimento mobilizada: Prioridade de Investimento 4.5 (4e) – Promoção de estratégias
de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo
a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a
atenuação.
São suscetíveis de apoio as intervenções que correspondam a operações enquadradas no Plano
(PAMUS) aprovado e que se enquadrem nas tipologias de investimento abrangidas pela Prioridade de
investimento 4.5 (4e) – Mobilidade Urbana – PAMUS (artigo 66º do RE SEUR):
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.

Construção de ciclovias ou vias pedonais, excluindo as que tenham fins de lazer como objetivo principal,
podendo exigir a eliminação de pontos de acumulação de acidentes que envolvem peões e ciclistas;
Melhoria das soluções de bilhética integrada;
Investimentos em equipamento de sistemas inteligentes de controlo de tráfego rodoviário, quando
comprovado o relevante contributo para a redução de GEE;
Melhoria da rede de interfaces de transportes urbanos públicos coletivos, tendo em especial atenção
a qualidade do serviço prestado, as suas acessibilidades aos peões e bicicletas, a sua organização
funcional e a sua inserção urbana no território;
Ações que reduzam as emissões de gases de efeitos de estufa em zonas de elevadas concentrações;
Estruturação de corredores urbanos de procura elevada, nomeadamente, priorizando o acesso à
infraestrutura por parte dos transportes públicos e dos modos suaves, criando nomeadamente
corredores específicos “em sítio próprio”;
Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real;
Desenvolvimento e aquisição de equipamento para sistemas de gestão e informação para soluções
inovadoras e experimentais de transporte, adequadas à articulação entre os territórios urbanos e os
territórios de baixa densidade populacional, incluindo para as soluções flexíveis de transporte com
utilização de formas de energia menos poluentes.

A taxa máxima de cofinanciamento FEDER aplicável a cada operação a apoiar é de 85% das despesas
elegíveis, de acordo com o artigo 8º do Regulamento Específico “Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
Recursos”.
Os apoios a conceder às candidaturas a aprovar no âmbito do presente aviso assumem a forma não
reembolsável.
A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente AAC é de 1.500.000€.
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II. POSEUR – PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE
E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS
AVISO POSEUR-15-2018-17: REVISÃO DO LIVRO VERMELHO DOS MAMÍFEROS DE
PORTUGAL CONTINENTAL E CONTRIBUTO PARA A AVALIAÇÃO DO SEU ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

BENEFICIÁRIOS:
Entidades da administração pública central,
autarquias locais e suas associações, 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, desde que as candidaturas sejam
apresentadas em parceria com o ICNF, mediante
protocolo ou outra forma de cooperação, nos termos
do n.º 2 do artigo 71º do RE SEUR

DATA DE
ENCERRAMENTO
14 DE DEZEMBRO DE 2018
(18:00)

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO POSEUR-15-2018-17

O presente Aviso pretende apoiar uma operação no âmbito da “Revisão do Livro Vermelho dos Mamíferos
de Portugal Continental e contributo para a avaliação do seu Estado de Conservação”, que contemple os
seguintes objetivos gerais:
a.

b.

c.

d.

Proceder à compilação e síntese da informação já existente e à recolha de dados novos sobre as
espécies de mamíferos que ocorrem em Portugal Continental, considerada cientificamente relevante
e atual;
Proceder à avaliação do risco de extinção de todas as espécies autóctones de mamíferos, com
ocorrência confirmada no território do continente, em meio terrestre e em meio marinho, com
atribuição de categorias de acordo com o sistema de classificação da União Internacional para a
Conservação da Natureza (UICN);
Recolher e organizar a informação de base que permita a colmatação de lacunas de conhecimento
no âmbito da avaliação do estado de conservação, por cada uma das espécies protegidas e por região
biogeográfica;
Contribuir para a elaboração do Inventário da Biodiversidade, bem como para a criação do Cadastro
Nacional de Valores Naturais Classificados.

A tipologia de operações passíveis de apresentação de candidaturas no âmbito do presente Aviso diz
respeito ao domínio de intervenção c) “Informação” na tipologia definida na seguinte alínea do artigo 70.º
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 softwares que se revelem necessárias.
A taxa máxima de cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar é de 85%, incidindo sobre o total das
despesas elegíveis, e a forma de apoio a conceder às candidaturas a aprovar no âmbito do presente Aviso
reveste a natureza de subvenção não reembolsável.
A dotação do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de 400.000€, podendo a mesma ser reforçada
pela Autoridade de Gestão, para viabilizar a aprovação de candidaturas elegíveis, que obtenham uma
pontuação de mérito igual ou superior a 2,5 pontos, caso exista disponibilidade de fundos.
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III. COMPETE 2020 – COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO
AVISO N.º SI-53-2018-29: SISTEMA DE INCENTIVOS – QUALIFICAÇÃO DAS PME
– VALE INDÚSTRIA 4.0

DATA DE
ENCERRAMENTO

BENEFICIÁRIOS:

28 DE DEZEMBRO DE 2018

Empresas PME.

MAIS INFORMAÇÕES

A Indústria 4.0 significa a transformação digital, baseada no
AVISO SI-53-2018-29
desenvolvimento de tecnologias que permitem mudanças
disruptivas nos modelos de negócio, nos processos e nos produtos.
O presente aviso pretende, assim, disponibilizar às empresas
portuguesas, através do Vale Indústria 4.0, a elaboração de um
diagnóstico que produza um conjunto de recomendações que permitam às empresas a definição de um
plano de ação conducente à digitalização de processos, da interconectividade dos produtos e processos
do ajustamento do modelo organizacional, de forma a anularem a barreira geográfica, utilizando novas
tecnologias.
O “Vale Indústria 4.0” tem por objetivo promover a definição de uma estratégia tecnológica própria,
com vista à melhoria da competitividade da empresa, alinhada com os princípios da designada “Indústria
4.0” (Prioridade de Investimento 3.3), e enquadra-se na Tipologia de Investimento designada por
“Qualificação e Internacionalização das PME”, nos termos da alínea b) do artigo 3º. do RE CI.
São suscetíveis de apoio, durante um período de 12 meses, os projetos individuais que visem a
aquisição de serviços de consultoria para diagnóstico da situação atual e identificação de uma estratégia
conducente à adoção de tecnologias e processos associados à Indústria 4.0, visando um ou ambos os
domínios: (I) Diagnóstico e estratégia de implementação de processos associados ao comércio eletrónico;
(II) Diagnóstico e estratégia de implementação de outros processos associados à Indústria 4.0.
Os incentivos a conceder no âmbito deste aviso são calculados através da aplicação às despesas
consideradas elegíveis a uma taxa de 75%. Cada candidato apenas pode apresentar uma candidatura.
Os apoios a conceder no âmbito deste aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável,
limitando-se o incentivo a: 2.500€ para o Domínio I (Diagnóstico e estratégia de implementação de
processos associados ao comércio eletrónico); e a 5.000€ para o Domínio II (Diagnóstico e estratégia de
implementação de outros processos associados à Indústria); até ao máximo global de 7.500€ projeto.
A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente concurso é de 3,4 milhões de euros, correspondendo à
seguinte dotação indicativa por Programa Operacional (PO):

Programa Operacional

Dotação Orçamental
(milhares de euros)

N.º máximo de candidaturas*

Competitividade e
Internacionalização

1.000

175

Regional do Alentejo

500

87

*O número máximo de candidaturas indicado tem em consideração uma margem adicional de 30% por forma a prever quebras que
resultem de projetos não elegíveis.

O presente concurso será encerrado para cada Programa Operacional Financiador, a partir do momento
em que se verifique a receção do número máximo de candidaturas indicado no quadro acima.
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III. COMPETE 2020 – COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO
AVISO N.º SI-47-2018-30: SISTEMA DE INCENTIVOS – PROJETOS INDIVIDUAIS NÚCLEOS
DE I&DT

DATA DE
ENCERRAMENTO

BENEFICIÁRIOS:

30 DE NOVEMBRO DE 2018

Empresas PME.

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO SI-47-2018-30

Com o Programa INTERFACE, o Governo pretende alavancar a
produção portuguesa através da tecnologia e a inovação, bem
como a criação de valor no tecido empresarial, por via do reforço de
financiamento e de recursos humanos, bem como do desenvolvimento de novas áreas de competência.
Neste contexto, o objetivo específico do presente concurso consiste em apoiar projetos de investimento
na tipologia de investimento designada por “Investigação e Desenvolvimento Tecnológico”, definida
nos termos no artigo 3º do RE CI, através da concessão de apoios financeiros a projetos que contribuam
para o aumento do investimento empresarial em matéria de I&D (P.I. 1.2), apoiando projetos de
empresas alinhados com os domínios prioritários da Estratégia de Investigação e Inovação para uma
Especialização Inteligente (RIS3).
Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de “Projetos Individuais” inscrita na tipologia “Núcleos
de I&D”, são realizados por uma empresa PME, visando criar na empresa, de forma sustentada e tendo por
base um plano de atividades, competência interna de I&D e de gestão da inovação, através de unidades
estruturadas com caraterísticas de permanência e dedicadas exclusivamente e atividades de I&D.
A taxa de financiamento das despesas elegíveis para as PME cujos investimentos estejam localizados
nas regiões menos desenvolvidas é de 50%. Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não
reembolsável, de acordo com o n.º 3 do artigo 70º do RE CI.
A dotação orçamental global FEDER afeta ao presente aviso é de 4,5 milhões de euros, correspondendo
às seguintes dotações indicativas por Programa Operacional (PO):

Programa Operacional

Dotação Orçamental
(milhares de euros)

Competitividade e Internacionalização

500

Regional do Alentejo

500

Boletim # 12 | Novembro 2018

20

IV. PDR2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
2014-2020
OPERAÇÃO 7.8.3 RECURSOS GENÉTICOS – CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE
RECURSOS GENÉTICOS ANIMAIS (3º ANÚNCIO)

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas coletivas constituídas ao abrigo dos artigos
167.º e seguintes do Código Civil, que tenham a seu
cargo a gestão de livros genealógicos ou fundadores,
bem como pessoas coletivas públicas, isoladamente
ou em parceria, incluindo parcerias com entidades
privadas; no caso da raça bovina frísia, as pessoas
coletivas que gerem a base de dados nacional
relativa ao melhoramento genético desta raça.

DATA DE
ENCERRAMENTO
7 DE DEZEMBRO DE 2018
(17H00)

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO N.º 03/7.8.3 /2018

As candidaturas a apresentar devem prosseguir os seguintes objetivos:
a.
b.
c.
d.

Assegurar a conservação e melhoramento dos recursos genéticos animais, de raças autóctones e
exóticas;
Assegurar os trabalhos de caraterização genética das raças referidas na alínea anterior;
Promover o progresso das caraterísticas de interesse em cada raça, através da avaliação genética,
como objetivo final dos programas de melhoramento;
Recolher e conservar material genético no banco português de germoplasma animal.

A tipologia das atividades a apoiar diz respeito às ações decorrentes das atividades diretamente
relacionadas com a execução de um programa de conservação genética animal ou de um programa de
melhoramento genético animal, devidamente aprovado pela DGAV.
Os apoios são concedidos anualmente, sob a forma de subvenção não reembolsável, em função do tipo
de operação e da raça abrangida. Assumem a modalidade de custos simplificados, baseados numa taxa
de apoio nos termos do Anexo V da Portaria n.º 268/2015, de 1 de setembro.
A dotação orçamental a atribuir é de 18.100.000€. Apenas se admite uma candidatura por raça.
Entidades reconhecidas pela Direção Geral de Veterinária como Entidades Gestoras de Livros
Genealógicos: clique aqui.
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IV. PDR2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
2014-2020
OPERAÇÃO 10.2.1.2. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO (GAL LEADERSOR)

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

DATA DE
ENCERRAMENTO
28 DE FEVEREIRO DE 2019
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES
O presente aviso tem como objetivo apoiar o processo de
modernização e capacitação das empresas de transformação e
comercialização de produtos agrícolas.

AVISO Nº 002/
LEADERSOR/10212/2018

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 Leadersor, a saber: concelho de
Aljustrel – todas as freguesias dos concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, Gavião, Mora e Ponte de Sor.
A dotação orçamental total é de 428.093,56€. 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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IV. PDR2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
2014-2020
OPERAÇÃO 10.2.1.3. DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO (GAL
LEADERSOR)

BENEFICIÁRIOS:
Pessoas singulares ou coletivas que exerçam
atividade agrícola.

DATA DE
ENCERRAMENTO
28 DE FEVEREIRO DE 2019
(17:30:59)

MAIS INFORMAÇÕES
O presente aviso tem como objetivo:
a.

b.

AVISO N.º 002/
LEADERSOR/10213/2018

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€.
As atividades económicas elegíveis são as seguintes:
Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural nos
grupos de agroturismo ou casas de campo, alojamento local, parques de campismo e caravanismo
e de turismo da natureza nas tipologias referidas — CAE 55202; 55204; 553; 559 apenas no que diz
respeito a alojamento em meios móveis; 55201.
Serviços de recreação e lazer — CAE 93293; 91042; 93294.
Outras CAE definidas pelo GAL LEADERSOR — 11011; 11013; 20142; 33120; 35113; 47293; 56101; 56104; 85591;
93192.
Nas CAE da divisão 01 são elegíveis as atividades dos serviços relacionados com a agricultura (01610) ou
com a silvicultura e exploração florestal (024).
A área geográfica elegível corresponde ao território de intervenção do GAL Leadersor: todas as freguesias
dos concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, Gavião, Mora e Ponte de Sor.
A dotação orçamental total é de 210.625,74€. 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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V. TURISMO DE PORTUGAL
LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA 2018-2019

DATA DE
ENCERRAMENTO

BENEFICIÁRIOS:

31 DE DEZEMBRO DE 2019

Empresas turísticas (PME e não PME).

MAIS INFORMAÇÕES
O prazo para acesso à Linha de Apoio à Qualificação da Oferta foi
alargado até 31 de dezembro de 2019.

CLIQUE AQUI

Recentemente reforçada com 120 milhões de euros, incluindo
condições de financiamento mais favoráveis para os projetos a desenvolver em territórios de baixa
densidade, esta linha deverá continuar a assegurar às empresas turísticas o acesso a financiamento
de médio e longo prazo em condições que possam ir ao encontro das suas necessidades, e, ao mesmo
tempo disponibilizar condições específicas que permitam a captação de mais investimento em áreas
consideradas prioritárias para o sector do Turismo.
São enquadráveis os seguintes projetos de investimento:
Requalificação de empreendimentos turísticos e de estabelecimentos de alojamento local, na
modalidade de estabelecimentos de hospedagem e moradias;
Criação de empreendimentos turísticos e de estabelecimentos de alojamento local, na modalidade de
estabelecimentos de hospedagem e moradias, a implementar nos territórios de baixa densidade;
Criação e requalificação de empreendimentos, equipamentos ou atividades de animação que revelem
interesse para o turismo;
Criação e requalificação de estabelecimentos de restauração e de bebidas que revelem interesse para
o turismo;
Requalificação de estabelecimentos com a distinção “Lojas com História”;
Desenvolvimento de projetos de empreendedorismo no turismo.
O montante de financiamento por projeto não pode exceder 75% do investimento elegível, até um valor
máximo de 2 milhões de euros de participação do Turismo de Portugal.
O financiamento é repartido entre o Turismo de Portugal e as instituições de crédito em distintas
proporções consoante o tipo e localização do projeto e a dimensão da empresa. A estrutura de
financiamento varia de acordo com a tipologia da empresa, quanto à dimensão:
PME

NÃO PME

40% - Turismo de Portugal
60% - Instituição de Crédito

30% - Turismo de Portugal
70% - Instituição de Crédito

Para projetos especiais, a estrutura de financiamento é a seguinte:
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V. TURISMO DE PORTUGAL

PME

NÃO PME

75% - Turismo de Portugal
25% - Instituição de Crédito

40% - Turismo de Portugal
60% - Instituição de Crédito

Por projetos especiais entende-se:
Projetos de empreendedorismo, com investimento elegível máximo de €500.000, promovidos por
PME no máximo com 2 anos de atividade completos, nas atividades de animação e restauração de
interesse para o Turismo e outros serviços associados ao Turismo com particular enfoque nos de base
tecnológica;
Projetos a implementar em territórios de baixa densidade;
Requalificação de estabelecimentos com a distinção “Lojas com História”.
Para projetos situados em territórios de baixa densidade e que prevejam a criação líquida de pelo menos
um posto de trabalho, parte da componente do financiamento atribuído pelo Turismo de Portugal pode
ser convertido em incentivo não reembolsável (até 20% para Micro e Pequenas Empresas, até 10% para
Médias Empresas e até 5% para Não PME), se as seguintes metas forem alcançadas (reportadas às contas
do terceiro ano completo de exploração):
a.
b.

Pelo menos 90% do Valor do Volume de Negócios e do Valor Acrescentado Bruto previsto na
candidatura forem atingidos, sendo que cada um concorre para 50% desse objetivo;
Concretizar-se na criação da totalidade dos postos de trabalho previstos.

O prazo máximo para a execução das operações é de 15 anos, incluindo um período máximo de carência
de 4 anos.
O montante de financiamento a atribuir não vence juros na parcela correspondente ao Turismo de
Portugal e será alvo de uma taxa de juro a aplicar na parcela correspondente às instituições de crédito que
resultará da análise de risco efetuada.
As empresas que pretendam aceder a este instrumento financeiro devem cumprir as seguintes condições
de acesso:
a.

b.
c.

Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, nomeadamente
encontrarem-se devidamente licenciadas para o efeito, assim como devidamente regularizadas em
matéria de inscrição no Registo Nacional do Turismo;
Possuírem uma situação económico-financeira equilibrada e a situação regularizada perante a
Administração Fiscal, a Segurança Social e o Turismo de Portugal;
Não terem salários em atraso e possuírem um quadro de pessoal adequado ao desenvolvimento da
respetiva atividade.

Os projetos a candidatar devem reunir as seguintes condições:
a.

b.

c.
d.

Encontrarem-se autorizados pelas entidades competentes, quando exigíveis legalmente, sendo que,
nos casos em que careçam de projetos de arquitetura, devem estes estar devidamente aprovados
e, nos casos em que seja legalmente previsto o procedimento de comunicação prévia, deve ser
demonstrada a sua apresentação junto da respetiva edilidade camarária;
Estarem asseguradas as respetivas fontes de financiamento do projeto, incluindo o adequado
financiamento do investimento elegível por, pelo menos, 25% de capitais próprios e contribuírem para
a melhoria económico- financeira das respetivas empresas;
Não ultrapassarem os 2 anos de execução;
Apresentarem componentes do investimento associadas a soluções nas áreas da sustentabilidade
ambiental (gestão eficiente de energia, água e resíduos), bem como da acessibilidade a pessoas
com necessidades especiais, com exceção dos empreendimentos, estabelecimentos ou atividades já
existentes, que já apresentam essas soluções, a verificar mediante declaração nesse sentido por parte
da empresa.
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VI. FUNDO FLORESTAL PERMANENTE
REALIZAÇÃO DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL COM RECURSO À PASTORÍCIA
– PREVENÇÃO DOS FOGOS FLORESTAIS 2018/2019

BENEFICIÁRIOS:
Proprietários de terrenos incluídos em áreas
elegíveis, entidades gestoras de terrenos incluídos
em áreas elegíveis, proprietários ou parcerias de
proprietários de efetivos de pequenos ruminantes,
incluindo os rebanhos comunitários, organizações
de produtores florestais, entidades gestoras de
Zonas de Intervenção Florestal, entidades gestoras
de áreas baldias, Municípios e Freguesias.

DATA DE
ENCERRAMENTO
30 DE NOVEMBRO DE 2018

MAIS INFORMAÇÕES
AVISO N.º 11/0127/2018

Nota 1: São elegíveis para novas áreas de intervenção os beneficiários
com candidaturas aprovadas no âmbito do anúncio do FFP n.º
03/0127/2018 – realização de gestão de combustível com recurso à
pastorícia – prevenção de fogos florestais 2018.
Nota 2: Os beneficiários referidos na Nota 1 são igualmente elegíveis
para candidaturas específicas aos apoios referidos nos n.º 7.2, 7.3
e 7.4 do presente anúncio, complementares às suas candidaturas
aprovadas no âmbito do anúncio do FFP n.º 03/0127/2018.

O apoio a atribuir destina-se ao desenvolvimento de atividades de prevenção estrutural, duráveis e
sustentáveis, de escala territorial numa lógica da paisagem, que promovam a compartimentação dos
espaços através da criação de descontinuidades do coberto vegetal, em parcelas de rede primária,
secundária e mosaicos de gestão de combustível da rede de defesa da floresta contra incêndios, reduzindo
a quantidade de combustível acumulado, permitindo a usufruição destes espaços para outras funções tais
como o pastoreio.
O apoio tem a duração de cinco anos e corresponde à seguinte tipologia de ações a apoiar:
1.
2.
3.

Pastoreio;
Instalação de sistemas de maneio e gestão de efetivo;
Aumento do efetivo de pequenos ruminantes.

O compromisso financeiro a estabelecer para o período de cinco anos, corresponde a um total de
5.000.000€, com uma dotação anual de 1.000.000€. Da dotação, 300.000€ destinam-se a apoiar
candidaturas no território abrangido pelo Programa de Revitalização do Pinhal Interior (PRPI), aprovado
através da RCM N.º 1/2018, de 3 de janeiro.
Para as seguintes ações o apoio financeiro é concedido sob a forma de subsídio não reembolsável,
em regime forfetário, com dispensa de apresentação de faturas ou documentos contabilísticos de valor
probatório equivalente, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento do FFP,
aprovado pela Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, com a redação em vigor.
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Para a execução de ações de Gestão de Combustível com recurso à pastorícia, o valor do apoio
financeiro é de:

1.

Área elegível

Tipo de intervenção

Apoio [euros/ha]

Instalação

120

Manutenção*

25

Instalação

80

Manutenção*

25

Instalação

80

Manutenção*

25

Rede primária

Rede secundária (aglomerados
urbanos)
Mosaicos de parcelas de gestão de
combustível

*Com instalação de pastagem – acresce 20€/ha no ano de instalação

2.

Quando as parcelas de instalação estiverem ocupadas por vegetação arbustivas com altura média
superior a 50 cm, a instalação através do pastoreio pode ser substituída pela instalação através
do controlo da vegetação com recurso a uma das seguintes técnicas, com atribuição dos apoios
indicados (não cumulativo com o apoio à instalação através da pastorícia):
Fogo controlado: 120€/ha
Queimadas extensivas: 100€/ha
Controlo da vegetação com recurso a corta-matos ou grade: 295€/ha

3.

Para instalação de sistemas de maneio e gestão do efetivo, o apoio financeiro é atribuído sob a
forma de subsídio não reembolsável, calculado sobre os custos elegíveis efetivamente incorridos, nas
seguintes condições:

Ação

Custo máximo elegível

Vedações

3.030€/km

Sistemas de gestão do efetivo

1.500€/unid.

Proteções individuais de plantas para
conciliar com a presença de gado

16,25€/unid.

Nível de apoio

100%

Nota: Os apoios referidos nos pontos 2 e 3 encontram-se, no seu conjunto, limitados até um máximo de 25% do apoio aprovado na
candidatura no âmbito do ponto 1.

4.

A partir do primeiro ano, quando for necessário aumentar o efetivo de pequenos ruminantes
para atingir o encabeçamento mínimo obrigatório referido no ponto II. da alínea d) do ponto 5.2.2.,
considerando a área planeada para pastorear no ano n e até um máximo de 50% do número de
animais que constituem o efetivo a 31 de dezembro do ano n-1, o valor do apoio financeiro por animal
adquirido é de (apenas elegíveis raças autóctones):

Raças autóctones
Caprinos (>1ano e <8 anos)

Apoio (€)
Macho

90

Fêmea

55
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Ovinos (>1ano e <8 anos)

Macho

70

Fêmea

60

São elegíveis as freguesias com alta ou muito alta perigosidade de incêndio florestal, identificadas no
Anexo I do aviso.
No território do Montado de Sobro e Cortiça aplica-se ao concelho de Gavião (freguesias de Belver,
Comenda, Margem, União das freguesias de Gavião e Atalaia), ao concelho de Portalegre (freguesias de
Alagoa, União de Freguesias de Reguengo e São Julião, União das freguesias de Ribeira de Nisa e Carreiras)
e ao concelho da Chamusca (freguesias de Ulme, Vale de Cavalos, União das freguesias da Chamusca e
Pinheiro Grande).
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URBAN INNOVATIVE ACTIONS: 4ª CONVOCATÓRIA

BENEFICIÁRIOS:
Qualquer autoridade urbana de uma unidade
administrativa local definida de acordo com o grau
de urbanização enquanto cidade, vila ou subúrbio
com pelo menos 50.000 habitantes (autarquias
locais); qualquer associação ou agrupamento de
autoridades urbanas locais definidas de acordo
com o grau de urbanização enquanto cidade, vila
ou subúrbio composto de, pelo menos, 50.000
habitantes (comunidades intermunicipais).

DATA DE
ENCERRAMENTO
31 DE JANEIRO DE 2019

MAIS INFORMAÇÕES
UIA_4ªCALL

No âmbito do quarto Convite à Apresentação de Propostas, os candidatos podem apresentar propostas
de projetos relativas aos seguintes tópicos/questões:

Transição digital
Viabilizar e implementar soluções no âmbito do conceito “cidades inteligentes”, incluindo modelos de
negócio, finanças e contratos, integração de infraestruturas e processos, planeamento e regulamentos,
e sustentabilidade das zonas, meio urbanizado e mobilidade urbana;
Viabilizar e implementar soluções de eGovernment centradas no cidadão em todos os setores;
Criar valor através do acesso livre e justo aos dados de qualquer tipo: dados abertos/públicos/setor
privado/pessoais (nomeadamente recolhidos por sensores, uso de dados do setor privado para fins
relacionados com o interesse público, utilização de direitos de portabilidade ao abrigo do Regulamento
Geral de Proteção de Dados - RGPD, que permita que os cidadãos forneçam dados à cidade para
melhor gestão urbana, de forma a implementar sistemas de integração de dados aos quais se pode
aceder para aplicações diversas);
Acelerar a adoção de tecnologias digitais emergentes, destinadas a modernizar as infraestruturas
e serviços da cidade, tais como soluções inteligentes e redes de comunicação 5G inovadoras que
integrem plataformas abertas de dados urbanos, assim como soluções para administrações locais;
Criar um ambiente propício às empresas e atuar como espaços e plataformas capazes de permitir
uma ágil experimentação de negócios baseados em dados, com o intuito de puxar a inovação para
mercados com grande poder de compra e gerando crescimento económico a nível local.
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Uso sustentável do solo e soluções baseadas na natureza
Incorporação de infraestruturas azuis e verdes e promoção de soluções sistémicas baseadas na
natureza rumo a uma regeneração urbana inclusiva e a um desenvolvimento urbano sustentável,
visando:
Melhorar a qualidade de vida, saúde e bem-estar (por ex. redução de ruído, sequestração do
carbono, oportunidades recreativas, água limpa, redução da poluição, etc.) nas economias locais,
tecido social e ambiente em geral;
Reduzir a poluição do solo, melhorar a infiltração da água e proteger dos impactos da
impermeabilização;
Renaturalizar as cidades através da conservação, restauração, regeneração e expansão da
biodiversidade e dos ecossistemas, e do reforço da conectividade ecológica entre as áreas urbanas
e periurbanas;
Criar empregos e fomentar a coesão e a inovação social, diversificando as economias locais e
criando modelos de negócio e de governação inovadores e sustentáveis;
Melhorar o planeamento urbano e territorial/regional a montante.
Abordagens inovadoras ao uso sustentável dos solos e ordenamento do território incluem mas não se
limitam a:
Reabilitação, restauração e prevenção da formação de zonas industriais (repensando o potencial
das mesmas de forma a fornecerem serviços benéficos e a trabalharem numa alternativa de
redesenvolvimento económico e social sustentável e bem sucedido);
Limitação, mitigação ou compensação da impermeabilização de solos;
Reutilização adaptativa de terrenos vagos e subutilizados, regeneração e reforço da
multifuncionalidade das áreas edificadas já existentes e conversão de infraestruturas antigas;
Renaturalização dos espaços urbanos de forma a minimizar os impactos das alterações climáticas (por
ex. criando “sumidouros de carbono”) e adaptação (por ex. mitigando os riscos de inundações e os
efeitos das ilhas de aquecimento);
Travar a expansão urbana existente e prevenir a futura;
Promover da agricultura urbana sustentável;
Estabelecer uma estratégia a longo prazo para o planeamento urbano que defina quais são as
utilizações preferenciais para cada terreno; que ajude a definir os diferentes fatores e atividades de
regeneração económica, para além dos subsídios públicos; crie modelos de negócio e financeiros
inovadores, através da combinação pioneira entre o planeamento e o design urbano local, fiscal e
espacial.

Pobreza urbana
Segregação espacial, educacional e social;
Pobreza energética;
Pobreza infantil;
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Falta de habitação;
Segurança alimentar e nutricional;
Baixas condições sanitárias e restrições no acesso à saúde;
Regeneração das zonas e bairros urbanos desfavorecidos;
Integração social das pessoas de etnia Romanichel;
Acesso aos serviços sociais, de saúde e educação.

Segurança urbana
Melhoria do design, em termos espaciais, de planeamento urbano e conceitos de segurança,
incluindo uma melhor proteção dos espaços públicos e o reforço da resistência dos edifícios e das
infraestruturas;
Padronização de processos e requisitos técnicos para reforçar a segurança urbana;
Reforço das capacidades e poderes das comunidades locais, incluindo maior consciência do risco e
resiliência em matéria social;
Reforço da preparação transversal no que diz respeito às ameaças de segurança contra espaços
públicos, incluindo maior coordenação entre as equipas de primeira intervenção e demais autoridades;
Apoio às vítimas do crime;
Avaliação das necessidades individuais e apoio à integração de pessoas marginalizadas com vista a
prevenir a polarização que pode conduzir à criminalidade e à radicalização;
Recolha de informação sobre o crime não revindicado;
Cibersegurança.
Foi atribuído a este Convite um orçamento indicativo entre 80 a 100 milhões de euros. Cada ação pode
receber até 5 milhões de euros de cofinanciamento do FEDER. A implementação do projeto deve ter
lugar dentro de um período máximo de 3 anos. Não existe qualquer montante ideal para os orçamentos
dos projetos UIA. Os projetos de pequena escala (ou seja, inferiores a 1 milhão de euros pedido ao FEDER)
podem ter uma probabilidade reduzida de serem selecionados, uma vez que poderão ter mais dificuldade
em demonstrar que as ações são de escala suficiente para produzir conclusões significativas.
A Iniciativa UIA segue o princípio dos custos totais. O projeto é cofinanciado pelo FEDER até 80% dos
custos elegíveis. Todos os parceiros que recebam financiamento do FEDER têm de assegurar pelo
menos 20% de contrapartidas públicas ou privadas para completar o respetivo orçamento quer através de
recursos próprios, quer de outras fontes.
No que diz respeito à criação e desenvolvimento de projetos - Parceria para Urban Innovative Actions
- pretende-se que as Autoridades Urbanas estabeleçam sólidas parcerias locais com a combinação certa
de parceiros complementares. Todos os parceiros têm de ser da UE. Todas as parcerias para um projeto
de UIA podem ser constituídas por uma Autoridade Urbana (Principal), autoridades urbanas associadas e
parceiros de execução:
Autoridade Urbana: a Iniciativa UIA funciona com base numa Autoridade Urbana que é responsável
pela implementação e gestão globais de todo o projeto.
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Autoridades Urbanas Associadas: toda e qualquer associação de autoridades urbanas (associações
nacionais/regionais de autoridades urbanas, pactos ou associações territoriais, distritos de
desenvolvimento, etc.), sem estatuto jurídico de aglomeração organizada, assim como as autoridades
urbanas individuais sem um acordo formal de cooperação.
Parceiros de Execução: instituições, agências, organizações, parceiros do setor privado e associações
que terão um papel ativo na execução do projeto.
Um grupo mais alargado de partes interessadas também deve estar envolvido na conceção e
implementação do projeto. O grupo pode incluir instituições, agências, organizações e associações.
Estas não terão uma função direta (e não têm, por conseguinte, um orçamento específico para a
execução), mas são consideradas relevantes de forma a garantir uma implementação fluida e eficaz e
uma propriedade partilhada do projeto.

Processo de seleção
Verificação de elegibilidade
Avaliação estratégica (corresponde a 80% da ponderação atribuída na avaliação global do projeto):
Inovação (ponderação: 40%) – Em que medida o candidato é capaz de demonstrar que o projeto
proposto é novo (não foi previamente testado e implementado no terreno na zona urbana em
questão e noutras partes da UE) e possui um potencial claro para acrescentar valor?
Parceria (ponderação: 15%) – Em que medida o envolvimento de partes interessadas fundamentais
(Autoridades Urbanas Associadas, caso existam, Parceiros de Execução e Grupo mais alargado de
partes interessadas) é relevante para a implementação do projeto?
Mensurabilidade (ponderação: 15%) – Em que medida o projeto produzirá resultados mensuráveis?
Transferibilidade (ponderação: 10%) – Em que medida o projeto poderá ser transferido para outras
áreas urbanas europeias?
Avaliação operacional (corresponde a 20% da ponderação atribuída na avaliação global do projeto)
Consiste em avaliar a qualidade da proposta (incluindo a exequibilidade, a consistência e a
coerência do plano de trabalho, a qualidade das estruturas de gestão propostas, a coerência e
proporcionalidade do orçamento e a qualidade das atividades de comunicação propostas).

Datas principais
15/10/2018 – Lançamento do quarto Convite à apresentação de propostas
11/2018 – 12/2018 – Seminários e webinars para candidatos
31/01/2019 – Data limite de apresentação dos formulários de candidatura
07/2019 – Data indicativa da decisão final da aprovação de projetos
09/2019 – Data indicativa de início dos projetos aprovados
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WEBINAR – URBAN INNOVATIVE ACTIONS

Irão decorrer duas sessões online com os candidatos às UIA, nos dias 4 e 12 de dezembro, bem como
várias sessões individuais (a decorrer no mês de janeiro).
As sessões coletivas destinam-se a todas os interessados na iniciativa UIA que pretendam discutir
questões relativas à preparação e apresentação de candidaturas. Para a sessão de 4 de dexembro, os
candidatos pode inscrever-se aqui e para a sessão de 12 de dezembro aqui.
As sessões individuais destinam-se a promotores de projetos que já tenham um conceito/aplicação de
projeto avançado e precisem de assessoria técnica específica dos técnicos da UIA algumas semanas antes
do prazo final da candidatura (as inscrições estarão abertas até meados de dezembro).
Mais informação disponível neste link.
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ERASMUS +

BENEFICIÁRIOS:
Qualquer organismo, público ou privado, ativo nos domínios da educação, da
formação, da juventude e do desporto.

O Programa Erasmus + tem os seguintes objetivos:
Desenvolver a Europa do Conhecimento – promover o desenvolvimento de uma Europa do
conhecimento, a todos os níveis de educação e formação;
Apoiar o crescimento inteligente – contribuir para alcançar os objetivos do crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo da Estratégia Europa 2020, através do desenvolvimento do ensino pré-escolar,
diminuição do abandono escolar, melhoria da formação profissional, aumento do número de
licenciados na Europa, e aumento da empregabilidade de jovens e adultos;
Internacionalizar – contribuir para a internacionalização e a excelência do ensino e formação na UE,
incentivando a criatividade, a inovação e o espírito empreendedor, e promovendo a igualdade, a
coesão social e a cidadania ativa.
O presente convite à apresentação de candidaturas visa as seguintes ações do Programa Erasmus+ e
tem os seguintes prazos (ao meio dia – hora de Bruxelas):

Ação-Chave 1 (KA1) – Mobilidade individual para fins de aprendizagem
Mobilidade individual no domínio da juventude
Mobilidade individual no domínio do ensino superior

5 de fevereiro de 2019
5 de fevereiro de 2019

Mobilidade individual nos domínios do EFP, ensino escolar e educação
de adultos

5 de fevereiro de 2019

Mobilidade individual no domínio da juventude
Mobilidade individual no domínio da juventude
Mestrados Conjuntos Erasmus Mundus
Mestrados Conjuntos Erasmus Mundus — Convite conjunto UE-Japão

30 de abril de 2019
1 de outubro de 2019
14 de fevereiro de 2019
1 de abril de 2019

Ação-Chave 2 (KA2) – Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas
Parcerias estratégicas nos domínios da juventude
Parcerias estratégicas nos domínios da educação e formação
Parcerias estratégicas nos domínios da juventude
Parcerias estratégicas nos domínios da juventude
Universidades Europeias
Alianças do Conhecimento
Alianças de competências setoriais
Reforço de capacidades no domínio do ensino superior
Reforço de capacidades no domínio da juventude

5 de fevereiro de 2019
21 de março de 2019
30 de abril de 2019
1 de outubro de 2019
28 de fevereiro de 2019
28 de fevereiro de 2019
28 de fevereiro de 2019
7 de fevereiro de 2019
24 de janeiro de 2019
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Ação-Chave 3 (KA3) — Apoio à reforma de políticas
5 de fevereiro de 2019
30 de abril de 2019
1 de outubro de 2019

Projetos Diálogo com a Juventude
Atividades Jean Monnet
Cátedras, Módulos, Centros de Excelência, Apoio a Instituições e
Associações, Redes, Projetos

22 de fevereiro de 2019

Desporto
Parcerias de colaboração

4 de abril de 2019

Pequenas parcerias de colaboração

4 de abril de 2019

Eventos desportivos europeus sem fins lucrativos

4 de abril de 2019

A dotação total destinada ao presente convite à apresentação de candidaturas está estimada em 2.490,9
milhões de euros, subdividida pelas seguintes ações:
Ações

Orçamento [milhões de €]

Educação e formação

2.503,4

Juventude

167,7

Jean Monet

13,7

Desporto

48,6

O Guia do Programa Erasmus+ encontra-se disponível aqui.
Mais informação disponível em: EAC/A03/2018
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EUROPA CRIATIVA: PROJETOS DE COOPERAÇÃO EUROPEIA

BENEFICIÁRIOS:
Entidades coletivas, ativas nos setores cultural
e criativo (independentemente da sua natureza
jurídica). O líder do projeto deve ter dois anos
de existência legal, à data de submissão da
candidatura.

DATA DE
ENCERRAMENTO
11 DE DEZEMBRO DE 2018
(11:00)

MAIS INFORMAÇÕES
EACEA 34/2018
CLIQUE AQUI

O presente aviso tem os seguintes objetivos e prioridades:
Ajudar as organizações culturais a operar num contexto transnacional (na Europa e fora dela);
Criar oportunidades para a mobilidade de artistas e a circulação de obras;
O foco nas atividades que contribuam para dotar os agentes de competências e know-how que
contribuam para o reforço dos setores;
Apoiar a criação de novos públicos (“Audience Development”), como forma de estimular o interesse e
melhorar o acesso à cultura.
Para atingir estes objetivos, os projetos devem centrar-se nas seguintes prioridades:
Promover a mobilidade transnacional de artistas e profissionais com vista a permitir-lhes cooperar
internacionalmente e internacionalizar suas carreiras;
Reforçar a criação de audiências como meio de melhorar o acesso a recursos culturais e trabalhos
criativos e património cultural tangível e intangível e alargar o acesso a obras culturais às crianças,
jovens, pessoas com deficiência e grupos sub-representados;
Promover a capacitação através de abordagens inovadoras para a criação, desenvolvimento e teste de
novos modelos inovadores de receitas, gestão e marketing para os setores culturais, em particular no
que diz respeito à mudança digital, e desenvolvimento de novas competências para profissionais da
cultura;
Reforçar o diálogo intercultural, promover os valores comuns da UE e a compreensão e respeito
mútuos para outras culturas, contribuindo assim para a integração social dos migrantes e refugiados;
Como legado ao Ano Europeu do Património Cultural, sensibilizar para a história comum e valores e
reforçar um sentimento de pertença a um espaço europeu comum.

Os projetos dividem-se em duas categorias:
Projetos de pequena escala
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3 parceiros (1 líder+2 parceiros - de países diferentes);
Cofinanciamento de 60% do valor total do projeto;
O valor do cofinanciamento tem um limite máximo de 200.000€;
Projetos de grande escala
6 parceiros (1 líder+5 parceiros - de países diferentes);
Cofinanciamento de 50% do valor total do projeto;
O valor do cofinanciamento tem um limite máximo de 2.000.000€.
A dotação total afeta a este aviso é de 44.659.800€.

36
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VIII. OUTRAS OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO

CALL FOR TOURISM

BENEFICIÁRIOS:
Empresas já constituídas ou a constituir, localizadas
em Portugal (continental ou ilhas), em fase seed,
startup ou early stage, que tenham até ao momento
do investimento menos de 7 exercícios económicos
completos, desde a data de início da atividade.

DATA DE
ENCERRAMENTO
20 DE DEZEMBRO DE 2018

MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI

Estão abertas as candidaturas à 1ª edição da Call for Tourism, uma nova iniciativa da Portugal Ventures
que possibilita o acesso a investimento de capital de risco para projetos que contribuam para o
desenvolvimento da oferta turística do País, que melhorem a experiência do turista e/ou a eficiência das
empresas do setor.
A Call for Tourism tem como objetivo identificar startups e negócios que respondam aos desafios
identificados no programa FIT - Fostering Innovation in Tourism, nomeadamente, projetos que promovam
a mobilidade sustentável, a gestão inteligente e desconcentração regional e sazonal da procura, a
promoção turística do interior, a promoção turística durante todo o ano, a realidade virtual, a inteligência
artificial e a sustentabilidade social e ambiental.
São elegíveis candidaturas de projetos não tecnológicos nas áreas do Alojamento Turístico (Design Hotels,
Boutique Hotels, Eco-resorts, Glamping, Houseboats), Atividades de Animação Turística, Operadores
Turísticos, Enoturismo, Parques Temáticos, Turismo Náutico e Turismo Equestre.
São também elegíveis projetos de base tecnológica nas áreas de Artificial Intelligence, AR/VR, IoT,
Electronics, Mobile, Clean Tech, Robotics, Marketplaces, que desenvolvam plataformas ou outras
ferramentas digitais que evidenciem melhorias na fruição turística do património cultural e natural do País
e/ou na eficiência das empresas turísticas.
Os projetos devem ser promovidos por empresas já constituídas ou a constituir, localizadas em
Portugal (continental ou ilhas), em fase seed, startup ou early stage, que tenham até ao momento do
investimento menos de 7 exercícios económicos completos, desde a data de início da atividade.
A Call for Tourism tem disponíveis 18 milhões de euros e cada projeto selecionado poderá receber
investimento até um montante máximo de 1,5 milhões de euros.
Os projetos selecionados para investimento beneficiarão, para além do acompanhamento próximo da
equipa da Portugal Ventures na gestão da operação e nas decisões estratégicas, das sinergias criadas
entre a Portugal Ventures e o Turismo de Portugal para promoção das empresas e dos negócios em
Portugal e no Mundo.
Todas as candidaturas devem ser submetidas através do website da Portugal Ventures.
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VIII. AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

COMPETE 2020: AVISO N.º 20/
SI/2018: SISTEMA DE INCENTIVOS
“QUALIFICAÇÃO DAS PME” - VALE
ECONOMIA CIRCULAR

ENCERRAMENTO

LINK

ATÉ À RECEÇÃO DO
NÚMERO MÁXIMO
DE CANDIDATURAS
INDICADO NO AVISO

AVISO N.º 20/SI/2018
LISTA DE ENTIDADES ACREDITADAS

COMPETE 2020: AVISO N.º 21/
SI/2018: SISTEMA DE INCENTIVOS
“QUALIFICAÇÃO DAS PME” - VALE
COMÉRCIO

ENCERRAMENTO

LINK

ATÉ À RECEÇÃO DO
NÚMERO MÁXIMO
DE CANDIDATURAS
INDICADO NO AVISO

AVISO N.º 21/SI/2018
LISTA DE ENTIDADES ACREDITADAS

COMPETE 2020: AVISO N.º 23/
SI/2018: SISTEMA DE INCENTIVOS
“EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO E CRIATIVO” - VALE
INCUBAÇÃO

ENCERRAMENTO

LINK

ATÉ À RECEÇÃO DO
NÚMERO MÁXIMO
DE CANDIDATURAS
INDICADO NO AVISO

AVISO N.º 23 /SI/2018
LISTA DE ENTIDADES ACREDITADAS

COMPETE 2020: AVISO N.º
24/SI/2018: SI ID&T: VALE
OPORTUNIDADES DE
INVESTIGAÇÃO

ENCERRAMENTO

LINK

ATÉ À RECEÇÃO DO
NÚMERO MÁXIMO
DE CANDIDATURAS
INDICADO NO AVISO

AVISO Nº 24/SI/2018
LISTA DE ENTIDADES ACREDITADAS

COMPETE 2020: AVISO N.º 25/
SI/2018: SISTEMA DE INCENTIVOS
“INTERNACIONALIZAÇÃO DAS
PME: VALE OPORTUNIDADES DE
INTERNACIONALIZAÇÃO

ENCERRAMENTO

LINK

ATÉ À RECEÇÃO DO
NÚMERO MÁXIMO
DE CANDIDATURAS
INDICADO NO AVISO

AVISO N.º 25/SI/2018
LISTA DE ENTIDADES ACREDITADAS

LINHA CRÉD. GARANTIDA PARA
ARMAZ.DE BATATA

ENCERRAMENTO

LINK

—

PORTARIA Nº 259-A/2017

FUNDO DE CO-INVESTIMENTO
200M

ENCERRAMENTO

LINK

—

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI
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VIII. AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

PROGRAMA CASA EFICIENTE 2020

ENCERRAMENTO

LINK

—

CLIQUE AQUI

SISTEMA DE INCENTIVOS À
INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA
(SIIGEP)

ENCERRAMENTO

LINK

—

CLIQUE AQUI

LINHA BEI PT 2020 – AUTARQUIAS
(2018)

ENCERRAMENTO

LINK
CLIQUE AQUI

—

LINHA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO
2018 – ADN START UP

TURISMO DE PORTUGAL:
INCENTIVO A GRANDES EVENTOS
INTERNACIONAIS ATRAVÉS DO
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E
AO CINEMA

IEFP: PROGRAMA DE PROMOÇÃO
DAS ARTES E OFÍCIOS –
PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE
PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTESANATO

DESPACHO N.º 6200/2018

ENCERRAMENTO

LINK

—

LINHA ADN STARTUP

ENCERRAMENTO

LINK

—

PORTARIA Nº196/2018

ENCERRAMENTO

LINK
DECRETO-LEI N.º 122/2015, DE 30
DE JUNHO
REGULAMENTO

(ATÉ 45 DIAS ANTES DO
INÍCIO DO EVENTO)

DECRETO-LEI N.º 41/2001, DE
9 DE FEVEREIRO, ALTERADO
PELO DECRETO-LEI N.º 110/2002,
DE 16 DE ABRIL
PORTARIA N.º 1193/2003, DE 13 DE
OUTUBRO

AVISO N.º POCH-71-2018-08:
CURSOS PROFISSIONAIS

ENCERRAMENTO
7 DE NOVEMBRO DE
2018

LINK
AVISO N.º POCH-71-2018-08
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VIII. AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

AVISO N.º POCH-66-201810: CURSOS DE EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO DE JOVENS (CEF)

ALENTEJO 2020: AVISO Nº
ALT20‐74‐2018‐28: AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO
SUPERIOR DESTINADOS A NOVOS
CURSOS SUPERIORES DE CURTA
DURAÇÃO DE NÍVEL TESP/ISCED 5

PNAEE: AVISO 25. EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS

ALENTEJO 2020: AVISO
N.º ALT20-46-2018-13:
INFRAESTRUTURAS DE
INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO E
CENTROS DE INCUBAÇÃO DE
BASE TECNOLÓGICA

POSEUR-10-2018-15: AÇÕES
INOVADORAS PARA A PREVENÇÃO
E GESTÃO DE RISCOS NO
ÂMBITO DOS PACTOS PARA O
DESENVOLVIMENTO E COESÃO
– 2º AVISO

ALENTEJO 2020: AVISO N.º ALT2042-2018-09 – INVESTIMENTOS NA
ÁREA DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS
- PACTOS

PDR 2020: OPERAÇÃO 8.1.5.
MELHORIA DA RESILIÊNCIA E DO
VALOR AMBIENTAL DAS FLORESTAS
– ALENTEJO (7º ANÚNCIO)

ENCERRAMENTO
7 DE NOVEMBRO DE 2018

ENCERRAMENTO
9 DE NOVEMBRO DE 2018

ENCERRAMENTO
13 DE NOVEMBRO DE 2018

ENCERRAMENTO
16 DE NOVEMBRO DE 2018
(18:00)

LINK
AVISO N.º POCH-66-2018-10

LINK
AVISO Nº ALT20‐74‐2018‐28

LINK
AVISO 25

LINK

AVISO N.º ALT20-46-2018-13

(PRORROGADO)

ENCERRAMENTO

29 DE NOVEMBRO DE 2018
(18:00)

ENCERRAMENTO
30 DE NOVEMBRO DE 2018
(PRORROGADO)

ENCERRAMENTO
30 DE NOVEMBRO
DE 2018 (17:00)
(PRORROGADO)

LINK

POSEUR-10-2018-15

LINK
AVISO N.º ALT20-42-2018-09

LINK
OPERAÇÃO 8.1.5
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VIII. AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

FUNDO AMBIENTAL: INCENTIVO
VEÍCULOS DE BAIXAS EMISSÕES

ENCERRAMENTO

LINK

30 DE NOVEMBRO DE
2018

CLIQUE AQUI

AVISO POISE-39-2018-13: 3.32 ‐
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
PARA O INVESTIMENTO SOCIAL

ENCERRAMENTO

LINK

4 DE DEZEMBRO DE
2018

AVISO N.º POISE-39-2018-13

POSEUR-03-2018-07: EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CENTRAL (2º AVISO)

ENCERRAMENTO

LINK

7 DE DEZEMBRO DE
2018 (18H00)

AVISO POSEUR-03-2018-07

COSME: COS-PPI-2018-2-01:
CO-FINANCING OF CONSORTIA
FOR PUBLIC PROCUREMENT OF
INNOVATION

ENCERRAMENTO

LINK

ALENTEJO 2020: AVISO N.º
ALT20-06-2018-06, N.º ALT20-16
-2018-07, N.º ALT20-43-2018-08
– PLANOS ESTRATÉGICOS DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

ALENTEJO 2020: AVISO N.º
ALT20-16-2018-05 – PLANO
DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO
URBANA CENTROS URBANOS
COMPLEMENTARES

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

11 DE DEZEMBRO 2018
(17H – HORA DE
BRUXELAS)

CALL FOR PROPOSALS

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 (16H59)
(PRORROGADO)

ANÚNCIO N.º 001/
PDR2020/103/2017
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VIII. AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

ALENTEJO 2020: AVISO
Nº ALT20-03-2017-27 –
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS
INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS
DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPETE 2020: SI-60-2017-17 –
PROJETOS DE FORMAÇÃO EM
PROCESSOS DE INOVAÇÃO

COMPETE 2020: SI-60-2017-21:
PROJETOS AUTÓNOMOS DE
FORMAÇÃO

ENCERRAMENTO
28 DE DEZEMBRO DE 2018

ENCERRAMENTO
28 DE DEZEMBRO DE 2018
(19H00)

ENCERRAMENTO
28 DE DEZEMBRO DE 2018
(19H00)

LINK
AVISO N.º ALT20-03-2017-27

LINK
AVISO Nº 18/SI/2017

LINK
AVISO N.º 22/SI/2017

(PRORROGADO)

COMPETE 2020: SI-472017-23: INVESTIGAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO –
INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D
– PROJETOS INDIVIDUAIS

COMPETE 2020:
SAICT-45-2017-03:
INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D
– PROJETOS INDIVIDUAIS

ALENTEJO 2020: AVISO N.º
ALT20-50-2018-26: SISTEMA
DE APOIO À MODERNIZAÇÃO
E CAPACITAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

POSEUR-09-2018-13: AÇÕES
MATERIAIS DE PROTEÇÃO
DO LITORAL BEM COMO
ESTUDOS DE IDENTIFICAÇÃO
E CARACTERIZAÇÃO DOS
RISCOS QUE AFETAM AS ZONAS
COSTEIRAS – 7º AVISO

ENCERRAMENTO
28 DE DEZEMBRO DE 2018
(19H00)

LINK

AVISO N.º 24/SI/2017

(PRORROGADO)

ENCERRAMENTO
28 DE DEZEMBRO DE 2018

ENCERRAMENTO
28 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

ENCERRAMENTO

28 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

LINK
AVISO N.º 03/SAICT/2017

LINK
AVISO N.º ALT20-50-2018-26

LINK

AVISO POSEUR-09-2018-13
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VIII. AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

COMPETE 2020: AVISO N.º 16/
SI/2018: REGISTO DE PEDIDO DE
AUXÍLIO - INOVAÇÃO PRODUTIVA

ENCERRAMENTO

LINK

30 DE DEZEMBRO
DE 2018

AVISO N.º 16/SI/2018

COMPETE 2020: AVISO N.º 17/
SI/2018: REGISTO DE PEDIDO DE
AUXÍLIO - EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO E CRIATIVO

ENCERRAMENTO

LINK

30 DE DEZEMBRO
DE 2018

AVISO Nº 17/SI/2018

ALENTEJO 2020: AVISO
N.º ALT20-M8-2018-14:
SISTEMA DE INCENTIVOS AO
EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO – SI2E (LEADER-SOR)

ENCERRAMENTO

LINK

ALENTEJO 2020: AVISO
N.º ALT20-M8-2018-15:
SISTEMA DE INCENTIVOS AO
EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO – SI2E (ADL RURAL)

ALENTEJO 2020: AVISO
N.º ALT20-M8-2018-16:
SISTEMA DE INCENTIVOS AO
EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO – SI2E (ADER-AL)

ALENTEJO 2020: AVISO
N.º ALT20-M8-2018-19:
SISTEMA DE INCENTIVOS AO
EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO – SI2E (CHARNECA
RIBATEJANA)

ALENTEJO 2020: AVISO
N.º ALT20-M8-2018-20:
SISTEMA DE INCENTIVOS AO
EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO – SI2E (ESDIME)

31 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

AVISO N.º ALT20-M8-2018-14

LINK
AVISO N.º ALT20-M8-2018-15

LINK
AVISO N.º ALT20-M8-2018-16

LINK

AVISO N.º ALT20-M8-2018-19

LINK
AVISO N.º ALT20-M8-2018-20
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VIII. AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

ALENTEJO 2020: AVISO
N.º ALT20-M8-2018-21:
SISTEMA DE INCENTIVOS AO
EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO – SI2E (MONTE)

ALENTEJO 2020: AVISO
N.º ALT20-M8-2018-22:
SISTEMA DE INCENTIVOS AO
EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO – SI2E (ROTA DO
GUADIANA)

ALENTEJO 2020: AVISO
N.º ALT20-M8-2018-24:
SISTEMA DE INCENTIVOS AO
EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO – SI2E (TERRAS
DENTRO)

ALENTEJO 2020: AVISO
N.º ALT20-M8-2018-25:
SISTEMA DE INCENTIVOS AO
EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO – SI2E (ADL
COSTEIRO)

COMPETE 2020: SI-46-2017-22:
PROTEÇÃO DE DIREITOS DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL E
INDUSTRIAL

COMPETE 2020: SAICT-45-2017-02:
PROTEÇÃO DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL –
PROJETOS INDIVIDUAIS – REGIME
CONTÍNUO

TURISMO DE PORTUGAL: LINHA
DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA
OFERTA 2017/2018

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018
(18H00)

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018

LINK
AVISO N.º ALT20-M8-2018-21

LINK

AVISO N.º ALT20-M8-2018-22

LINK

AVISO N.º ALT20-M8-2018-24

LINK

AVISO N.º ALT20-M8-2018-25

LINK
AVISO N.º 23/SI/2017

LINK
AVISO N.º 04/SAICT/2017

LINK
TURISMO DE PORTUGAL
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VIII. AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

TURISMO DE PORTUGAL: LINHA
DE APOIO À SUSTENTABILIDADE

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2018

COMPETE 2020: AVISO N.º 19/
SI/2018: SI I&DT - PROJETOS
DEMONSTRADORES INDIVIDUAIS –
SELOS DE EXCELÊNCIA (FASE 2 DO
SME INSTRUMENT)

POSEUR-12-2017-05: AVISO
DESTINADO AO CICLO URBANO
DA ÁGUA (CUA) – OPERAÇÕES
PROMOVIDAS POR ENTIDADES
GESTORAS AGREGADAS

COMPETE 2020: AVISO N.º 18/
SI/2018: SI I&DT - PROJETOS DE I&D
INDUSTRIAL À ESCALA EUROPEIA
– INDIVIDUAIS E EM COPROMOÇÃO

TURISMO DE PORTUGAL:
PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM
TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE
– 2ª FASE

LIFE+

ENCERRAMENTO
25 DE JANEIRO DE 2019

LINK
LINHA SUSTENTABILIDADE

LINK
AVISO N.º 19/SI/2018

ENCERRAMENTO

LINK

28 DE FEVEREIRO DE 2019
(18:00)
(PRORROGADO)

POSEUR-12-2017-05

ENCERRAMENTO

LINK

29 DE MARÇO DE 2019

ENCERRAMENTO
31 DE MARÇO DE 2019

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

AVISO N.º 18/SI/2018

LINK
CLIQUE AQUI

LINK

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI
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VIII. AINDA EM VIGOR OS SEGUINTES AVISOS:

COMPETE 2020: AVISO N.º 28/
SI/2018: INICIATIVA CLUBE DE
FORNECEDORES – SELEÇÃO DE
REDES PARA A CONSOLIDAÇÃO DE
CLUBES DE FORNECEDORES

POISE: 3.34 – TÍTULOS DE IMPACTO
SOCIAL

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2019

ENCERRAMENTO
31 DE DEZEMBRO DE 2020

GULBENKIAN: PROJETOS NA ÁREA
DA SUSTENTABILIDADE

LINK
AVISO N.º 28/SI/2018

LINK
AVISO N.º POISE-39-2018-08

ENCERRAMENTO

LINK

30 DE JUNHO DE 2022

PROJETOS NA ÁREA DA
SUSTENTABILIDADE
REGULAMENTO
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IX. EVENTOS
AGROPOL – SUPPORT FOR EUROPEAN CROSS-BOARDER REGIONS IN
THE AGRIBUSINESS SECTOR

O projeto Agropol, apoiado pela DG AGRI da Comissão Europeia, foi lançado em janeiro de 2016 com o objetivo
de fornecer e desenvolver conhecimentos práticos sobre a forma de fortalecer o setor agrícola e alimentar
através da cooperação transfronteiriça, entendida como um meio eficaz para estimular o desenvolvimento
regional e o crescimento económico na Europa.
Um consórcio de investigação selecionou duas regiões envolvidas em iniciativas de cooperação transfronteiriça
no setor agro-alimentar-florestal: a eco-região EUROACE (Portugal e Espanha) e a região transfronteiriça entre a
Caríntia no sul da Áustria e a Eslovénia.
Para difundir a iniciativa e os resultados alcançados o projeto organizou três eventos de divulgação dirigidos
a todos os interessados na cooperação transfronteiriça entre regiões rurais da Europa, dos setores público e
privado, sendo que um destes eventos será realizado em Portugal.
O Evento 3, subordinado ao tema “Linking Europe’s rural regions: Rural economies built on natural ecosystems in
Spain and Portugal” realizar-se-á na Herdade do Freixo do Meio (Montemor-o-Novo), no dia 7 de Novembro de
2018.
Mais informações sobre o programa e formulário de inscrição disponíveis aqui.
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IX. EVENTOS
PORTUGAL EXPORTADOR 2018

Irá decorrer, no dia 14 de novembro de 2018, no Centro de Congressos de Lisboa, a 13ª edição do evento
“Portugal Exportador”, que se trata de um evento nacional dedicado à internacionalização empresarial e tem por
objetivo facultar às empresas portuguesas a possibilidade de:
Conhecer os instrumentos disponíveis de apoio à exportação e internacionalização;
Aceder a informação vasta e especializada por mercados, sectores e outros temas relacionados com a
internacionalização;
Conhecer em discurso direto a experiência de internacionalização de empresas portuguesas, os sucessos e os
fracassos;
Aceder a um vasto conjunto de produtos e serviços;
Identificar potenciais parceiros e estabelecer e reforçar contactos pessoais gerando condições para cada
empresa desenvolver a sua melhor estratégia para enfrentar o grande desafio da globalização.
Os mercados em destaque na edição de 2018 serão Espanha, Angola, China e EUA e os clusters em destaque os
dos setores da Construção, do Automóvel, do Agroalimentar e do e-commerce.
Para além dos múltiplos eventos que decorrem durante o Portugal Exportador, existe também uma área de
exposição para a qual continuam abertas as solicitações de presença para empresas e outras associações.
A multiplicidade de atividades desenvolvidas ao longo do evento irá dividir-se em atividades de acesso gratuito
(Área Free) e atividades com custo de participação associado (Área Premium), cuja inscrição deve ser feita através
do formulário disponível aqui.
Mais informação disponível neste link.
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IX. EVENTOS
CICLO DE DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS PÚBLICOS

A Instituição Financeira para o Desenvolvimento (IFD) vai organizar um ciclo de sessões de divulgação
dos Instrumentos Financeiros Públicos onde serão detalhadamente apresentados aos empresários as
características dos vários instrumentos financeiros, entre os quais a Linha Capitalizar Mais, Linha Business
Angels e Linha Fundos de Risco de Capital de Risco, entre outros.
Este ciclo obedecerá à seguinte calendarização:
14 de novembro: OROC – Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, em Lisboa, pelas 18h.
Mais informação disponível aqui.
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IX. EVENTOS
30º CONGRESSO NACIONAL DA HOTELARIA E TURISMO

A 30.ª edição do Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizada pela Associação da Hotelaria de
Portugal (AHP), irá decorrer nos dias 15 e 16 de novembro de 2018, no pavilhão Carlos Lopes em Lisboa.
O posicionamento de Portugal; as oportunidades e tensões que atravessam os vários destinos de Portugal, do
interior ao Algarve passando pelas áreas metropolitanas; a disrupção digital e a conectividade humana; as novas
tendências no luxo, no alojamento, na restauração, a par do ótimo momento que se está a viver no turismo; qual
o futuro que se quer para o Turismo português, são algumas das temáticas a abordar nos sete painéis temáticos
cujo programa detalhado pode ser consultado no portal do evento.
As inscrições decorrem até ao dia 9 de novembro através do mesmo portal.
Mais informação disponível aqui.
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IX. EVENTOS
TECFRESH 2018

A Tecfresh’18 – Feira Tecnológica para Frutas e Hortícolas irá decorrer no Centro Nacional de Exposições, em
Santarém, de 15 a 17 de Novembro de 2018.
Este evento pretende ser um ponto de encontro entre profissionais do setor, tendo como objetivo divulgar
e mostrar as evoluções tecnológicas mais recentes, promover o encontro de profissionais e ser uma ponte para
estabelecer relações comerciais entre empresas, avaliar a estratégia definida para o futuro e promover parcerias
técnico/profissionais.
Do seu programa constam um ciclo de conferências e seminários, ações de formação e outros eventos ligados
ao setor agrícola, com destaque para a fruticultura e horticultura para que agricultores, profissionais e futuros
técnicos possam partilhar experiências e debater o presente e o futuro do sector. As entradas são gratuitas para
profissionais.
Mais informação disponível neste link.
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IX. EVENTOS
AED DAYS 2018

Irá realizar-se entre os dias 20 e 22 de novembro, no Taguspark, em Oeiras, a quinta edição do evento anual
AED Days, que reunirá os main players nacionais e internacionais das indústrias Aeronáutica, do Espaço e da
Defesa, para debater os desafios prementes e futuro destes setores em crescimento.
O evento organizado pelo AED Cluster Portugal e pelo CEC - Conselho Empresarial do Centro, enquanto
membro da EEN-Portugal, integra no seu programa conferências, workshops, sessões de encontros B2B e visitas
industriais.
Mais informação disponível aqui.
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IX. EVENTOS
CONGRESSO NACIONAL APAVT 2018

“Turismo: Os desafios do Crescimento” é o tema do 44º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagem e Turismo (APAVT) que irá decorrer de 21 a 25 de Novembro, em Ponta Delgada, nos
Açores.
Prevê-se que a edição de 2018 receba cerca de 500 participantes, incluindo agentes de viagens, operadores
turísticos e outros profissionais do setor do turismo.
O principal objetivo do Congresso é dar aos seus participantes a oportunidade de se encontrarem e
discutirem assuntos de interesse para o Turismo português e de apresentarem um conjunto de temas que
possam contribuir para partilhar experiências e desenvolver novas estratégias para a atividade. Este objetivo é
complementado com uma mostra de turismo, promovido conjuntamente com a organização local, onde diversas
entidades locais e portuguesas podem expor e promover os seus produtos, gerando negócio e parcerias.
A participação está sujeita a inscrição que deve ser feita a partir do formulário existente no site do Congresso,
disponível aqui.
Mais informação disponível neste link.
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IX. EVENTOS
CURSO DE PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS – LACTIS’18

A Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica (APEZ), em colaboração com o Regia Douro Park e com o
apoio do Departamento de Zootecnia da UTAD, vai realizar um conjunto de seminários e workshops no âmbito
do Curso de Produção de Laticínios – LACTIS’18, com início a 23 de novembro. Esta iniciativa baseia-se na
cada vez maior relevância da procura da transformação do leite como forma de rentabilização da produção,
através da crescente procura por produtos diferenciados, comercializados em cadeias curtas e consumidos
localmente, levando à procura de alternativas produtivas por muitos produtos derivados de leite. O Curso irá
estruturar-se de acordo com três eventos específicos, nomeadamente:
Seminário “O Queijo” - 23 de novembro de 2018, Regia Douro Park
Seminário “O Iogurte, a Manteiga, O Requeijão…” – 30 de novembro de 2018, local a definir
Workshop “O Queijo, o Iogurte, a Manteiga, o Requeijão,…” – 7 de dezembro de 2018, UTAD
Mais informação disponível aqui.
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IX. EVENTOS
CONGRESSO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA)

De 26 a 29 de novembro de 2018, irá decorrer a 14ª Edição do Congresso Nacional do Meio Ambiente, que é
um encontro bienal que se organiza desde 1992, sendo uma referência para a temática do ambiente em Espanha.
Um dos elementos distintivos do programa é a participação de mais de 1000 especialistas e parceiros (entidades
do ensino superior, empresas, centros tecnológicos, etc.).
Esta edição do evento centra-se nos seguintes eixos temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Energia, Eficiência e Alterações Climáticas
Mobilidade
Renovação Urbana
Desenvolvimento Rural
Biodiversidade
Água
Qualidade Ambiental
Resíduos
Economia e Sociedade

O tema para o evento é “Rumbo 20.30”, pretendendo-se passar uma mensagem a todas a sociedade para
acelerar a transição para a sustentabilidade.
Mais informação disponível aqui.
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IX. EVENTOS
SEMINÁRIO DIREITO À CIDADE

O Seminário “Direito à Cidade” irá realizar-se entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2018, na Faculdade de
Arquitetura da Universidade de Lisboa. Este evento inclui palestras, mesas redondas com teóricos, especialistas
e ativistas, em torno de cinco grandes temas, tendo o espaço da lusotopia como território de estudo. Os cinco
temas em destaque são:
Revisitação da noção do Direito à cidade de Lefebvre;
Nova Geração de Políticas de Habitação em Portugal e o Direito à habitação e à cidade;
Práticas contra-hegemónicas emergentes de produção coletiva de outro espaço;
(Des)marginalização do espaço público;
Papel do ensino e da extensão académica na produção de outro(s) espaço(s).
A inscrição no evento será feita junto dos serviços académicos da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa, através do email direitoacidade2018@gmail.com.
A informação sobre taxas e modalidades de inscrição pode ser consultada no portal do evento.
Mais informação disponível aqui.
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IX. EVENTOS
RELEMBRAM-SE AINDA OS SEGUINTES EVENTOS

ASPEA: AÇÕES DE FORMAÇÃO
GRATUITAS COFINANCIADAS PELO
FUNDO AMBIENTAL (DECORRE DE
OUTUBRO A NOVEMBRO 2018)

ENCERRAMENTO

LINK

—

CLIQUE AQUI

EVENTOS DA UNTWO
(OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018)

ENCERRAMENTO

LINK

—

CLIQUE AQUI

BUSINESS2SEA – FÓRUM DO MAR
2018 (14 A 16 DE NOVEMBRO 2018)

ENCERRAMENTO

LINK

—

CLIQUE AQUI

PARCERIAS NO TURISMO EUROPEU:
EVENTOS B2B

ENCERRAMENTO

LINK

—

CLIQUE AQUI

WORKSHOPS SOBRE ECONOMIA
CIRCULAR

ENCERRAMENTO

LINK

VÁRIAS DATAS

CLIQUE AQUI

2ª CONFERÊNCIA IBÉRICA SOBRE
A BOLOTA

ENCERRAMENTO

LINK

10 E 11 DE NOVEMBRO

CLIQUE AQUI

ENCERRAMENTO

LINK

20 E 21 DE NOVEMBRO
DE 2018

CLIQUE AQUI

III CONGRESO IBÉRICO DE LA
DEHESA Y EL MONTADO
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IX. EVENTOS
RELEMBRAM-SE AINDA OS SEGUINTES EVENTOS

18TH INTERNATIONAL CONFERENCE
OF THE INTERNATIONAL
OBSERVATORY ON PARTICIPATORY
DEMOCRACY

CONGRESSO “CIÊNCIA, CULTURA E
TURISMO SUSTENTÁVEL”

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO
FINANCEIRA PARA AS EMPRESAS
“TODOS CONTAM “

ENCERRAMENTO

LINK

25, 26 E 27 DE
NOVEMBRO DE 2018
(INSCRIÇÕES ATÉ 19 DE
NOVEMBRO)

CLIQUE AQUI

ENCERRAMENTO

LINK

26 E 27 DE NOVEMBRO
DE 2018

CLIQUE AQUI

ENCERRAMENTO

LINK

29 DE NOVEMBRO DE
2018 (ÉVORA)

CLIQUE AQUI
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IX. PRÉMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES
PRÉMIO NACIONAL DA PAISAGEM 2018

No quadro da Convenção Europeia da Paisagem e da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, o Ministério
do Ambiente promove através da Direção Geral do Território (DGT) a atribuição do Prémio Nacional da
Paisagem 2018, que pretende realçar abordagens territoriais promotoras da qualidade da paisagem rural,
urbana e periurbana. Este prémio visa aumentar a consciência cívica sobre o valor cultural das paisagens e
sobre o papel que os diversos atores, públicos e privados, desempenham na sua transformação e tem por
objetivo dar reconhecimento a medidas, projetos ou ações já implementadas, há pelo menos 3 anos, pelas
regiões autónomas, pelas autarquias locais ou suas associações, pelas comunidades intermunicipais, áreas
metropolitanas, outros organismos da administração do Estado ou ainda por organizações não-governamentais.
Podem concorrer ao Prémio Nacional da Paisagem as regiões autónomas, as autoridades locais ou suas
associações, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas, bem como organizações nãogovernamentais que sejam responsáveis pela implementação de ações que tenham tido contribuições
especialmente importantes para a proteção sustentável, gestão e/ou ordenamento da paisagem.
As candidaturas poderão ser apresentadas até dia 30 de novembro de 2018, através de formulário
online disponível no portal da DGT e de acordo com o previsto no Aviso de abertura, cujo regulamento foi
publicado através do Despacho nº8898/2018, de 20 de setembro, do Ministro do Ambiente.
As propostas apresentadas serão avaliadas por um júri, que atenderá aos efeitos gerados pela iniciativa num
quadro da proteção sustentável, da valorização do território através da paisagem e sua gestão, na forma como as
ações são geradoras de identidade e qualidade de vida, de fator de desenvolvimento e de qualificação cultural,
ecológica, ambiental e social e aumento da resiliência dos territórios.
O Prémio Nacional da Paisagem é uma distinção honorífica, consistindo num diploma e numa placa para a
candidatura vencedora e num diploma para as eventuais menções especiais, incluindo a divulgação do projeto
premiado, quer a nível nacional, quer a nível europeu. O vencedor deste prémio será o representante nacional
no Prémio Europeu da Paisagem (6ª edição 2018 - 2019).
Mais informação disponível aqui.
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IX. PRÉMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES
1ª COMPETIÇÃO GLOBAL PARA STARTUPS DE TURISMO GASTRONÓMICO

A Organização Mundial do Turismo (OMT), em colaboração com o Centro Culinário Basco, lança o 1º concurso
global para startups de turismo gastronómico. A Competição tem como missão identificar desafios e projetos,
bem como promover inovações com potencial de transformar o setor de turismo gastronómico num futuro
próximo.
O turismo gastronómico é, por si só, um estímulo à criatividade, inovação e crescimento sustentável, no qual
startups, com visões disruptivas e abertas, podem propor novos cenários que têm impacto positivo e transversal
em diferentes setores; colaborando e contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas.
As candidaturas decorrem até 5 de março de 2019.
Mais informação disponível aqui.
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IX. PRÉMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES
OFICINAS GULBENKIAN DO CONHECIMENTO – POTENCIAR O CAPITAL HUMANO

O Concurso “Potenciar o Capital Humano” é o primeiro de quatro concursos das Oficinas Gulbenkian
Conhecimento, o qual irá apoiar até cinco ideias para potenciar o capital humano no contexto laboral, de forma
inovadora e sustentável, em micro e pequenas empresas ou em organizações sociais. As iniciativas a apoiar
devem reunir características-chave tais como personalização das metodologias de aprendizagem, flexibilização,
adaptação ao ciclo de vida e às rotinas diárias dos adultos.
Este concurso destina-se a entidades sem fins lucrativos e micro e pequenas empresas do setor privado
(com até 49 trabalhadores) que sejam pessoas coletivas, legalmente reconhecidas; tem âmbito nacional e o
público-alvo são empresários, trabalhadores e familiares de trabalhadores. Os projetos/iniciativas devem incluir
pelo menos um dos seguintes domínios de intervenção:
a.
b.
c.
d.
e.

Literacias básicas;
Capacidades técnicas e profissionais;
Competências linguísticas;
Competências sociais e emocionais;
Competências transversais: empreendedorismo, tecnologias da informação e da comunicação e
aprendizagem ao longo da vida.

As iniciativas ou o conjunto de atividades a desenvolver pela entidade promotora devem apresentar um
elevado potencial e nível de replicabilidade, que envolvam colaboradores e/ou empresários na promoção
do conhecimento e da aprendizagem em contexto laboral, particularmente daqueles que detêm baixas
qualificações ou registam baixos níveis de participação em educação e formação contínua. São igualmente
elegíveis as iniciativas de consolidação e/ou de disseminação de estratégias inovadoras já implementadas, que
comprovadamente levaram à promoção da aprendizagem ao longo da vida.
A Fundação Calouste Gulbenkian cofinanciará até ao máximo de 100.000€ por projeto, com um limite de
comparticipação de 60% dos custos elegíveis. O financiamento dos projetos pode ter duração variável entre 12
e 36 meses, devendo o projeto estar em funcionamento, o mais tardar, em 31 de março de 2019.
As candidaturas podem ser formalizadas até 19 de novembro de 2018 (12h00) através da área para o efeito no
portal da Fundação Calouste Gulbenkian.
Para mais informações sobre a elegibilidade das despesas, o processo de apresentação de candidaturas, a
documentação necessária ao mesmo, o modelo de financiamento e demais informação deve ser consultado o
Regulamento disponível no portal da Fundação.
Mais informação disponível neste link.
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IX. PRÉMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES
RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS AINDA EM CURSO:

MARCA ENTIDADE EMPREGADORA
INCLUSIVA 2019

ENCERRAMENTO

LINK

DE 2 DE JANEIRO A 28
DE FEVEREIRO DE 2019

CLIQUE AQUI
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IX. NOTÍCIAS
4ª CONVOCATÓRIA INTERREG SUDOE

A abertura da 4ª convocatória para a apresentação de candidaturas ao Programa de Cooperação Territorial
Sudoeste Europeu (SUDOE), ao qual o território de Portugal continental é elegível, está prevista até ao final do
ano de 2018, não estando ainda definida a data em concreto. Esta convocatória irá incidir sobre os seguintes
eixos prioritários do Programa:
Investigação e Inovação
ݸݸ
ݸݸ

Fortalecer o funcionamento em rede da investigação e inovação nos sectores específicos do Sudoe, a partir da
especialização inteligente.
Desenvolver a difusão da investigação de Tecnologias Facilitadoras Essenciais (TFE).

Tipo de projetos

ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ

Criação ou desenvolvimento de plataformas de colaboração.
Fomento de Associações Europeias de Inovação e Plataformas Tecnológicas Europeias.
Coordenação entre as estratégias regionais de especialização inteligente.
Desenvolvimento de modelos de transferência de tecnologia.
Consolidação de cadeias de valor no âmbito dos TFE.
Desenvolvimento de ações piloto e projetos demonstrativos multi-TFE.
Difusão de tecnologias TFE ao nível de empresas e outras infraestruturas de I+D+i.
Aplicação da inovação para a melhoria da proteção do ambiente.

Beneficiários

Universidades, centros de investigação, centros tecnológicos, parques científicos e tecnológicos, clusters e outras
associações empresariais, PME e instituições governamentais e regionais relacionadas com I+D+i.

Objetivos

Meio Ambiente e Eficiência de Recursos
ݸݸ
Objetivos
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ

Tipo de projetos

ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ

Beneficiários

Melhorar os métodos de gestão do património natural e cultural comum mediante redes e experimentação
conjunta.
Reforçar a cooperação dos gestores dos espaços naturais do Sudoe através de métodos partilhados.
Estratégias de desenvolvimento sustentável de e de atenuação do impacto ambiental em espaços turísticos e
de exploração económica.
Melhoria do conhecimento do património cultural e natural comum e do potencial económico das zonas
naturais.
Promoção do património natural e cultural reconhecido a nível internacional.
Valorização económica dos produtos resultantes da exploração florestal de recursos naturais.
Estratégias conjuntas de proteção e restauração dos ecossistemas e gestão integrada dos recursos e zonas
naturais.
Melhoria dos conhecimentos.
Criação de ferramentas conjuntas de trabalhos/partilhadas.
Projetos de preparação ou trabalhos de engenharia ecológica para estabelecer uma rede da continuidade
ecológica, incluindo a zona urbana e periurbana.

Organismos públicos, atores económicos e associações especialistas no setor turístico, ambiental, de melhoria
do desenvolvimento local e territorial, associações sindicais agrícolas e pecuárias, assim como, as câmaras de
comércio, indústria e navegação.

Mais informação disponível neste link e em Guia SUDOE.
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IX. NOTÍCIAS
WIFI4EU – WI-FI GRATUITO PARA TODOS NA EUROPA

A iniciativa WiFi4EU pretende promover a conetividade sem fios (Wi-Fi) gratuita nos espaços públicos, por
exemplo, nos parques, praças, edifícios públicos, bibliotecas, centros de saúde ou museus, em todo o território
europeu. A iniciativa WiFi4EU dispõe de um orçamento de 120 milhões de euros para o período de 2017 a 2019
e estará aberta a organismos do setor público, nomeadamente autarquias, bibliotecas, centros de saúde, etc.,
para financiar o equipamento e respetivas despesas de instalação (pontos de acesso à internet), devendo os
beneficiários suportar os custos da ligação e a manutenção do equipamento durante, pelo menos, três anos.
A iniciativa WiFi4EU será implantada de forma simples e não burocrática, nomeadamente através de
candidaturas em linha, pagamentos por vale e requisitos de controlo simplificados. Os projetos serão
selecionados com base no princípio “primeiro a chegar, primeiro a ser servido”. A próxima Call está prevista para o
outono de 2018 e deverá ser anunciada em breve.
Mais informação disponível aqui.
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IX. NOTÍCIAS
REGULAMENTO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA E AUDIOVISUAL

Foi publicada a Portaria n.º 490/2018, de 28 de setembro de 2018, que regulamenta o novo programa de
incentivo à produção cinematográfica e audiovisual e captação de filmagens internacionais, que é gerido
pelo Turismo de Portugal em articulação com o Instituto do Cinema e Audiovisual.
Este incentivo, que integra o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, criado pelo Decreto-Lei n.º 45/2018, de 19
de junho, permitirá um reembolso de até 30% das despesas em projetos de elevado impacto económico e/ou
cultural e é um dos mais competitivos da Europa ao definir um prazo máximo de 20 dias úteis para a apreciação
dos pedidos.
Podem candidatar-se a este incentivo (sujeito a um teste cultural) obras com distribuição internacional,
produzidas total ou parcialmente em Portugal com relevância para a promoção internacional e cultural do país.
A dotação anual dos novos benefícios para a captação de filmagens internacionais será de 10 milhões de
euros em 2018, aumentando para 12 milhões, entre 2019 e 2022.
Mais informação disponível aqui.

Boletim # 12 | Novembro 2018

66

IX. NOTÍCIAS
REGIME DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MERCADOS, CAMPANHAS
PROMOCIONAIS E OUTRAS MEDIDAS DE COMERCIALIZAÇÃO

A Autoridade de Gestão do Programa Mar2020 decidiu suspender, temporariamente, a permissão de submissão
de novas candidaturas à P5M2 – Regime de Apoio ao Desenvolvimento de Novos Mercados, Campanhas
Promocionais e Outras Medidas de Comercialização, por indisponibilidade financeira.
Mais informação disponível neste link.
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IX. NOTÍCIAS
PROGRAMA NACIONAL DE REGADIOS

A Resolução de Conselho de Ministros nº133/2018, de 12 de outubro, aprova o Programa Nacional de Regadios
(PNRegadios), enquanto documento que visa a expansão, reabilitação e modernização dos regadios existentes
e a criação de novas áreas regadas, designadamente com potencial de ligação às existentes, com o objetivo
de promover o regadio e outras infraestruturas coletivas, numa ótica de sustentabilidade, contribuindo para a
adaptação às alterações climáticas, o combate à desertificação e a utilização mais eficiente dos recursos.
As ações previstas no PNRegadios cobrem áreas muito diversas do território nacional, sendo a criação e o reforço
de pontos de origem de água superficial nas regiões trasmontana, beirã, alentejana e algarvia uma prioridade, na
perspetiva do ordenamento do território e da justiça social, sem prejuízo da necessária articulação com as áreas
que possuam maior sensibilidade ambiental, nomeadamente as áreas integradas em Rede Natura 2000.
A conceção do PNRegadios resulta da intenção de potenciar as verbas alocadas ao financiamento do regadio
no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2014 -2020 (PDR 2020). Assim, o PNRegadios
abrange as intervenções em áreas de regadio (novos; reabilitação e modernização; reforços de bombagem),
fazendo uso das iniciativas recentes das instituições comunitárias para promover o investimento produtivo e as
respetivas condições de financiamento, nomeadamente através de empréstimos já contratados junto do Banco
Europeu de Investimento (BEI) e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB).
Mais informação disponível em: Resolução de Conselho de Ministros nº133/2018
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IX. NOTÍCIAS
NOVO REGIME JURÍDICO DO ALOJAMENTO LOCAL

Entrou em vigor, no passado dia 21 de outubro de 2018, a Lei nº 62/2018, de 22 de agosto , que procede à segunda
alteração e republica o regime jurídico do alojamento local, publicado pela Decreto-Lei nº128/2014, de 29 de
agosto.
A presente alteração revoga o artigo 14.º e os nºs 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 31.º do referido Decreto-Lei e introduz
diversas alterações em outros artigos, destacando-se a possibilidade de aprovação por cada município, nos
termos legalmente previstos, das áreas de contenção e das áreas em que os registos de alojamento local fiquem
suspensos por um prazo máximo de 1 ano (artigo 15º-A) e a obrigatoriedade de registo de estabelecimentos
de alojamento local a ser efetuado exclusivamente através do Balcão Único Eletrónico mediante comunicação
prévia com prazo dirigida ao Presidente da Câmara Municipal territorialmente competente (artigo 5º).
Mais informação disponível em: Lei nº 62/2018, de 22 de agosto
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IX. NOTÍCIAS
PLATAFORMA CAMINHOS DA FÉ

A plataforma Caminhos da Féjá se encontra online em versão desktop e mobile fully-responsive. Trata-se
de um canal que agrega a oferta turística disponível no âmbito do turismo religioso, dirigido aos mercados
internacionais, contendo atualmente informação sobre Culto Mariano e Herança Judaica, bem como pontos de
interesse complementares, informações úteis, alojamento turístico e suportes multimédia.
A plataforma encontra-se na fase de lançamento, estando previsto o seu contínuo enriquecimentocom mais
informação, decorrente do trabalho em curso com os parceiros do Turismo de Portugal. Numa primeira fase a
informação está disponível em três idiomas (português, inglês e espanhol) e oportunamente serão também
disponibilizados programas de empresas de animação e agências de viagem. 
Esta iniciativa insere-se no projeto Caminhos da Fé, o qual assenta numa forte articulação do Turismo de
Portugal com parceiros públicos e privados, e o qual que visa posicionar Portugal internacionalmente como
um destino de fruição espiritual e cultural ancorado nas temáticas Culto Mariano (Caminhos de Fátima Altares
Marianos), Caminho de Santiago e Herança Judaica. Pretende-se com este projeto aumentar os fluxos de turistas
que viajam para Portugal motivados pelo desejo de vivenciar experiências turísticas associadas a caminhos
de fruição espiritual e à descoberta das suas origens, no caso particular da Herança Judaica. Trata-se de uma
oferta turística e cultural que abrange todas as regiões do país e que pode ser usufruída ao longo de todo o ano,
incidindo nas seguintes dimensões:
Qualificação dos caminhos e dos recursos culturais associados;
Estruturação de produto com os programas das empresas;
Capacitação da oferta turística para o acolhimento destes segmentos;
Promoção em mercados internacionais através de um website dedicado;
Organização de vistas de operadores e jornalistas internacionais.
Mais informação disponível aqui.

