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1. DESTAQUES 

NOVAS OPORTUNIDADES 

 
Operações de acolhimento empresarial 

 

Operação 10.2.1.4. Cadeias curtas e mercados locais – Componente Mercados Locais 

(GAL Raia Histórica Castelos do Côa) 

Operação 10.2.1.4. C Cadeias curtas e mercados locais – Componente Cadeias Curtas 

(GAL Raia Histórica Castelos do Côa) 

 

Programa Apícola Naciona Programa Apícola Nacional (PAN) 2020-2022) 

 

Educação Ambiental + Sustentável:Saúde de Qualidade e Cidades e Comunidades 

Sustentáveis 

Educação Ambiental + Sustentável:Produção e Consumo Sustentáveis 

Educação Ambiental + Sustentável:Proteger a Vida Terrestre 

Projetos de combate às espécies invasoras exóticas aquáticas (jacintos-de-água) 

 

Apoio à descarbonização da frota de táxis 

Apoio a ações de curto e médio prazo para a melhoria da capacitação e do sistema de 

transportes 

DOCUMENTOS EM DESTAQUE 

GUIA FISCAL DO INTERIOR SMART VILLAGES AND RENEWABLE ENERGY COMMUNITIES 

Foi disponibilizado o Guia 

Fiscal do Interior que 

sistematiza todos os 

benefícios fiscais que já estão 

em vigor para os territórios do 

interior. 

O relatório “Smart Villages and Renewable Energy Communities” é um documento 

temático que faz parte de uma série desenvolvida pela Rede 

Europeia para o Desenvolvimento Rural para ajudar as Autoridades 

de Gestão e os stakeholders rurais a desenhar quadros de 

referências para iniciativas de Aldeias Inteligentes em diversos 

domínios-chave.  

O presente número foca-se nas comunidades de energia renovável. 

ORÇAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA – PLANO DE RECUPERAÇÃO E QUADRO PLURIANUAL 2021-2027 

 

BOLETIM INFORMATIVO EXTRAORDINÁRIO “COVID-19” 

Semanalmente é atualizado um boletim informativo com a síntese de linhas de apoio, medidas extraordinárias e legislação 

específica. Este boletim informativo COVID-19 e a compilação de documentos relevantes encontram-se disponíveis numa pasta 

virtual que pode ser consultada e acedida aqui 

Páginas informativas: 

https://covid19estamoson.gov.pt/ https://covid19.min-saude.pt https://www.dgs.pt/ 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/smart_villages-capacity_tools-renewable_energy_communities-v08.pdf
https://mega.nz/#F!SRkWESJb!LMdi8ixu0atpP0FDZU9plw
https://covid19estamoson.gov.pt/
https://covid19.min-saude.pt/
https://www.dgs.pt/
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2. OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO 

 

 OPERAÇÕES DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL  

Entidades elegíveis: Municípios, as Empresas Municipais e as Associações de Municípios 

 

Candidaturas até: Fase I: 31 de julho de 2020 (18h) | Fase II: 31 de outubro de 2020 (18h) 

O presente aviso de concurso visa apoiar os investimentos em áreas de acolhimento empresarial mapeadas, prosseguindo o 

objetivo de capacitar e melhorar as condições de instalação de empresas, bem como potenciar economias de aglomeração e de 

rede com impacto na competitividade das PME. 

São suscetíveis de apoio os projetos de investimentos em infraestruturas e equipamentos para a criação ou expansão de 

infraestruturas de localização empresarial, nos casos em que se verifiquem falhas à escala sub-regional na oferta de espaços para 

instalação de empresas. 

São elegíveis as seguintes despesas: 

a) Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e acessórias ligadas diretamente à operação; 

b) Trabalhos de construção civil, equipamentos, infraestruturas tecnológicas, sistemas de informação e de comunicação. Serão 

apenas contempladas as infraestruturas de uso coletivo, tais como de distribuição de água e energia, de recolha de resíduos e 

efluentes e telecomunicações; 

c) A elegibilidade da aquisição de terrenos está limitada a 10% do total da despesa elegível da operação, desde que tenha sido 

prevista e cumpra, cumulativamente, as seguintes condições: 

i. Exista uma relação direta entre os terrenos e os objetivos da operação; 

ii. Seja apresentada uma declaração de um avaliador independente e acreditado, ou de um organismo autorizado para o 

efeito, que comprove que o custo não excede o valor de mercado, que o terreno está conforme a legislação nacional, 

ou que especifique os pontos que, não estando conformes, devem ser retificados pelo beneficiário final no âmbito da 

operação; 

iii. O beneficiário comprove que, nos sete anos anteriores, o custo do terreno não foi objeto de ajuda de subvenções 

nacionais ou comunitárias. 

As despesas elegíveis podem ser financiadas pelo FEDER, a uma taxa de 85%. A forma de apoio reveste a natureza de subvenção 

não reembolsável. A dotação financeira disponível afeta ao presente aviso é de 10.000.000€. O prazo máximo de execução das 

operações é até 31/12/2022. 

Destaque para as seguintes condições específicas de acesso ao aviso (de acordo com o ponto 5 do Aviso): 

a) Dispor dos licenciamentos e autorizações prévias à execução dos investimentos, quando aplicável; 

b) Não ter candidaturas aprovadas ou em fase de decisão na tipologia de investimento - Infraestruturas de Acolhimento 

Empresarial (Avisos Centro-53-2016-01 e Centro-53-2018-19). 

Esta condição poderá ser suprida, em situações excecionais, nomeadamente, nos casos em que o promotor comprove ter, 

para a operação aprovada no aviso de concurso Centro 53-2016-01 ou no aviso de concurso Centro-53-2018-19, 

indisponibilidade de lotes para instalação de novas empresas e, para a candidatura que apresenta ao presente aviso de 

concurso, ter contratos com empresas, para pelo menos 50% dos lotes aprovados/candidatados, que representem 

compromissos firmes de novas empresas com impacto relevante ao nível da criação de emprego; 

c) Que vise promover o aumento da escala da gestão e da qualificação das infraestruturas de localização empresarial. A 

requalificação de uma infraestrutura de acolhimento empresarial só é enquadrável no âmbito de uma ampliação; 

d) No caso de envolverem a infraestruturação ou melhoramentos em estradas de acesso, que essas intervenções assumem 

um caráter acessório (limitado ao máximo de 30% do investimento elegível) à intervenção principal de criação de uma 

nova infraestrutura empresarial ou de expansão ou aumento de capacidade de uma existente; 

e) Que a nível sub-regional NUTS III vem colmatar falhas na oferta de espaços para instalação de empresas, confirmado 

através de parecer da CIM; 

f) Grau de maturidade dos investimentos a candidatar, tendo por referência a componente principal do investimento: 

- No caso da componente construções diversas (infraestruturas) - Comprovado pela apresentação do projeto técnico de 

execução aprovado (arquitetura e especialidades), demonstrando que estão em condições de lançar o procedimento de 

concurso assim que a candidatura for aprovada, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 
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- Nos restantes casos, pela apresentação de evidência de aprovação dos respetivos requisitos técnicos, termos de 

referência, calendário de realização e orçamento. 

- Após aprovação definitiva da candidatura, o promotor terá 30 dias úteis para demonstrar o início de abertura do 

procedimento, através da decisão do executivo camarário, acompanhada da respetiva informação técnica, sob pena da 

candidatura ser considerada desistida. 

g) Que respondam a necessidades concretas das empresas, nomeadamente através da apresentação do interesse firme para 

a instalação de novas empresas ou a apresentação de estimativas fundadas de aumento de volume de negócios, emprego 

e exportações, através da apresentação de um documento que confirme essa evidência (anexo G); 

h) Apresentar uma caracterização técnica e uma fundamentação dos custos de investimento e do calendário de realização 

física e financeira; 

i) Incluir indicadores de realização e de resultado que permitam avaliar o contributo da operação para os respetivos 

objetivos; 

j) As operações não podem estar materialmente concluídas ou totalmente executadas antes da apresentação da 

candidatura, nos termos do previsto no ponto 6 do artigo 65.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de dezembro de 

2013; 

k) Demonstrar, no caso de projetos geradores de receitas, o cumprimento das normas comunitárias e nacionais aplicáveis, 

nomeadamente o previsto no artigo 61.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de dezembro e na Secção III do 

Regulamento Delegado (UE) n.º 480/2014, de 3 de março e no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro; 

l) O enquadramento do projeto e eventuais acessos nos instrumentos de gestão territorial aplicáveis; 

m) A autorização ou parecer das Entidades competentes nos termos da legislação aplicável no caso em que o projeto abranja 

nomeadamente “áreas sensíveis”, REN, RAN, Domínio Hídrico e/ou Património Cultural; 

n) No que se refere a Avaliação de Impacte Ambiental (Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado e republicado 

pelo 152-B/2017 de 11 de dezembro – Regime Jurídico de AIA [RJAIA]): 

- Apresentação, por parte do candidato, da respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e/ou Decisão sobre a 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE), de teor favorável ou favorável condicionada, emitida nos 

termos da legislação aplicável; 

- Apresentação de documento emitido pela respetiva Autoridade de AIA que ateste a não abrangência por Avaliação de 

Impacte Ambiental; 

o) As infraestruturas têm que ser colocadas à disposição dos utilizadores interessados de forma aberta, transparente e não 

discriminatória; 

p) O promotor tem que assegurar que o preço cobrado pela utilização ou venda das infraestruturas corresponde ao preço de 

mercado (através de parecer de um perito externo, independente e acreditado); 

q) Qualquer concessão ou outro tipo de atribuição a terceiros para explorar as infraestruturas terá que ser efetuada de uma 

forma aberta, transparente e não discriminatória, estando obrigada às normas da contratação pública; 

r) Não pode ser considerado uma infraestrutura dedicada, ou seja, infraestrutura construída para uma ou mais empresas 

identificáveis ex ante e adaptada às suas necessidades; 

s) Todas as condições acima identificadas têm de estar satisfeitas à data de submissão da candidatura, salvo se o 

promotor/beneficiário evidenciar inequivocamente que a não satisfação das condições referidas, não lhe é imputável. 
 

+ info: AVISO N.º CENTRO-53-2020-08 

 

  

http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-53-2020-08.zip?versao=0
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OPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS – COMPONENTE MERCADOS LOCAIS  

(GAL RAIA HISTÓRICA CASTELOS DO CÔA) 

Entidades elegíveis: GAL ou as Entidades Gestoras (EG) no caso de GAL sem personalidade jurídica; associações constituídas ao 

abrigo dos artigos 167.º e seguintes do Código Civil, cujo objeto social consista no desenvolvimento local; associações, 

independentemente da sua forma jurídica, constituídas por produtores agrícolas, incluindo os agrupamentos ou organizações de 

produtores reconhecidos ao abrigo da Portaria n.º 169/2015, de 4 de junho; parcerias constituídas por pessoas singulares ou 

coletivas; autarquias locais. 

 

Candidaturas até: 31 de julho de 2020 (16:59:59) 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objetivos:  

i. Promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a 

preservação dos produtos e especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta alimentar 

através do acesso a produtos da época, frescos de qualidade, bem como fomentando a confiança entre produtor e 

consumidor 

ii. Incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, contribuindo para a diminuição da emissão de 

gases de efeito de estufa através da redução de custos de armazenamento, refrigeração e transporte dos produtos até aos 

centros de distribuição. 

Podem beneficiar do apoio as parcerias constituídas por pessoas singulares ou coletivas que sejam titulares de uma exploração 

agrícola e que tenham um volume de negócios ou de pagamentos diretos, cuja soma seja igual ou inferior a 100.000€, no ano 

anterior ao da apresentação de candidaturas. 

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja 

igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 100.000€.  

As ações elegíveis são as seguintes: 

a. Criação, ou modernização de infraestruturas existentes nos mercados locais; 

b. Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda; 

c. Ações de sensibilização e educação para a comercialização de proximidade que permitam escoar e valorizar a produção local; 

d. Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e/ou materiais promocionais. 

 

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Castelos do Côa, a saber: concelhos de Almeida, 

Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Trancoso. 

Apenas se admitem duas candidaturas por beneficiário. 

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 200.000€ de apoio por beneficiário. 

O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos investimentos propostos na 

candidatura, em percentagem, é de 50% sobre o investimento material elegível e de 80% sobre o investimento imaterial elegível. 

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação atual.  

A dotação orçamental total é de 20.000€. 

 

+ info: Anúncio n.º 003/GAL CASTELOS DO COA/10214/2020 

 

  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2286542
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OPERAÇÃO 10.2.1.4. CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS – COMPONENTE CADEIAS CURTAS (GAL RAIA HISTÓRICA 

CASTELOS DO CÔA) 

Entidades elegíveis: GAL ou as Entidades Gestoras (EG) no caso de GAL sem personalidade jurídica; associações constituídas ao 

abrigo dos artigos 167.º e seguintes do Código Civil, cujo objeto social consista no desenvolvimento local; associações, 

independentemente da sua forma jurídica, constituídas por produtores agrícolas, incluindo os agrupamentos ou organizações de 

produtores reconhecidos ao abrigo da Portaria n.º 169/2015, de 4 de junho; parcerias constituídas por pessoas singulares ou 

coletivas. 

 

Candidaturas até: 31 de julho de 2020 (16:59:59) 

As candidaturas apresentadas devem ter como objetivo: 

i. Promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a 

preservação dos produtos e especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta alimentar 

através do acesso a produtos da época, frescos de qualidade, bem como fomentando a confiança entre produtor e 

consumidor;  

ii. Incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, contribuindo para a diminuição da emissão de 

gases de efeito de estufa através da redução de custos de armazenamento, refrigeração e transporte dos produtos até aos 

centros de distribuição. 

A tipologia de intervenções a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja 

igual ou superior a 500€ e inferior ou igual a 50.000€. 

As ações elegíveis são as seguintes: 

a. Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda; 

b. Ações de sensibilização e educação para consumidores ou outro público-alvo; 

c. Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais; 

d. Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade junto de núcleos urbanos que permitam escoar e 

valorizar a produção local; 

e. Deslocações dos produtores aos mercados locais, entregas em pontos específicos e aquisições de serviços associadas; 

f. Adaptação e apetrechamento de infraestruturas existentes, para pontos específicos, no âmbito de cadeias curtas. 

 

A área geográfica elegível é a correspondente ao território de intervenção do GAL Castelos do Côa, podendo ainda abranger a 

demais área geográfica respeitante aos concelhos desse território, aos concelhos limítrofes, e aos concelhos que integram a 

mesma comunidade intermunicipal, exceto quando respeitem a pontos de venda coletivos que se traduzam em estruturas fixas. 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário. 

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 200.000€ de apoio por beneficiário. 

O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos investimentos propostos na 

candidatura, em percentagem, é de 50% sobre o investimento material elegível e de 80% sobre o investimento imaterial elegível. 

O montante máximo de apoio relativo a deslocações, por titular de uma exploração agrícola, no âmbito da operação, não pode 

exceder os 7.488€, durante a vigência do projeto, correspondente a um apoio de 48€ por deslocação, considerando-se um dia de 

entregas equivalente a uma deslocação. 

As despesas elegíveis e não elegíveis constam do Anexo IX da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação atual.  

A dotação orçamental total é de 31.497,43€. 

 

+info: Anúncio n.º 002/GAL CASTELOS DO COA/10214/2020 
 

 
  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998579/202001222108/diplomasModificantes
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/2284449
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PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL (PAN) 2020-2022 

Entidades elegíveis: (i) Organizações de produtores (OP) reconhecidas para o setor do mel, nos termos da Portaria n.º 298/2019, 

de 9 de setembro, que estabelece as regras nacionais complementares de reconhecimento de organizações de produtores, ou da 

regulamentação anterior; (ii) Associações e cooperativas de apicultores, dotadas de personalidade jurídica, com atividade apícola 

prevista nos respetivos estatutos e cujos apicultores inscritos nas candidaturas obedeçam ao regime jurídico estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 203/2005, de 25 de novembro; (iii) Uniões, federações ou confederações das entidades referidas na alínea 

anterior, com atividade apícola prevista nos respetivos estatutos ou nos das suas associadas; (iv) Organizações Interprofissionais 

(OI) de âmbito nacional para o setor apícola, reconhecidas ao abrigo da Lei n.º 123/97, de 13 de novembro, e da Portaria n.º 

967/98, de 12 de novembro. 

O Programa Apícola Nacional, para o triénio 2020-2022, assume como objetivos estratégicos principais a melhoria da sanidade e 

do maneio apícola e o reforço da organização e da concentração da oferta, a melhoria da qualidade do mel, bem como a melhoria 

das condições de acesso ao mercado.  

A ajuda ao setor da apicultura envolve uma série de medidas e ações com a seguinte dotação orçamental anual: 

Medidas Ações 
Despesa prevista (€) 

2020 2021 2022 

1. Serviços de assistência técnica aos 

apicultores e organização de apicultores 
1.1. Assistência técnica aos apicultores 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

2. Luta contra os agressores e as doenças 

das colmeias em particular a varroose 

2.1. Luta contra os agressores e as 

doenças das colmeias em particular a 

varroose 

1.800.000 1.800.000 1.800.000 

2.2. Combate à vespa velutina (vespa 

asiática) 
100.000 100.000 100.000 

3. Racionalização da transumância 3.1. Apoio à transumância 50.000 50.000 50.000 

4. Repovoamento do efetivo apícola 
4.1. Apoio à aquisição de rainhas 

autóctones selecionadas 
30.000 30.000 30.000 

5. Colaboração com organismos 

especializados «na execução de 

programas de investigação aplicada no 

domínio da apicultura e dos produtos da 

apicultura 

5.1. Apoio a projetos de investigação 

aplicada 
80.000 80.000 80.000 

6. Acompanhamento do mercado 
6.1. Ação de melhoria da comercialização 

e divulgação 
150.000 150.000 150.000 

7. Melhoria da qualidade dos produtos 

com vista a valorizá-los no mercado 

7.1. Melhoria das condições de 

processamento do mel 
70.000 70.000 70.000 

7.2. Análise de qualidade do mel ou outros 

produtos da colmeia 
20.000 20.000 20.000 

 

A apresentação da candidatura efetua-se através de formulário próprio disponível no sítio da Internet do IFAP, I. P., valendo como 

data da apresentação a da entrega no IFAP, I. P., do registo postal ou, quando aplicável, da submissão eletrónica. 

(Programa.Apicola@ifap.pt). 

 

+ info: https://www.ifap.pt/pan-regras | https://tinyurl.com/y839c6ag 

 
  

https://dre.pt/application/conteudo/124539914
https://dre.pt/application/conteudo/481729
https://dre.pt/application/conteudo/687460
https://dre.pt/application/conteudo/233944
https://dre.pt/application/conteudo/233944
https://www.ifap.pt/pan-formularios
https://www.ifap.pt/pan-regras
mailto:Programa.Apicola@ifap.pt
https://www.ifap.pt/pan-regras
https://tinyurl.com/y839c6ag
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL + SUSTENTÁVEL: SAÚDE DE QUALIDADE E CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

Entidades elegíveis: Administração direta, indireta e autónoma; setor empresarial do Estado e Local, Estabelecimentos de ensino, 

Universidades e Institutos Politécnicos, Centros de Investigação; empresas independentemente da sua forma jurídica; associações 

e fundações, Organizações Não-governamentais de Ambiente e equiparadas. Caso a candidatura seja em consórcio, compete à 

entidade líder estabelecer os acordos ou contratos necessários à implementação da operação 

 

Candidaturas até: 19 de junho de 2020 (23:59) 

O aviso tem como objetivos gerais: 

• Contribuir para a prossecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, adotada pelas Nações Unidas, 

em setembro de 2015, privilegiando o domínio da sustentabilidade e qualidade da vida nas cidades e nas comunidades, 

contribuindo para o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais assumidos por Portugal; 

• Dar prossecução à Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 (ENEA 2020), nomeadamente no que respeita aos 

princípios orientadores e ao eixo temático: Valorizar o Território. 

Apresenta como objetivos específicos: 

• Dinamizar projetos de Educação Ambiental dirigidos aos cidadãos para sensibilização relativamente ao impacto da qualidade 

do ar ou do ruído ambiente na saúde e na sustentabilidade e qualidade de vida nas cidades e comunidades; 

• Desenvolver iniciativas de Educação Ambiental dirigidas aos cidadãos, empresas e atividades produtivas para a divulgação e 

promoção de boas práticas para a redução da poluição do ar e sonora e relativamente ao seu impacto na valorização do 

território e na dinamização das atividades económicas ligadas ao turismo e ao bem-estar; 

• Realizar programas de Educação Ambiental dirigidas a jovens em idade escolar que visem aumentar o conhecimento das 

matérias relativas à valorização do território e às temáticas da redução da poluição no ar e sonora; 

• Contribuir para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre os novos desafios ambientais, designadamente a promoção de 

uma nova atitude relativamente ao território e que apele ao papel dos comportamentos da sociedade na sua valorização; 

• Fomentar a criação de valor, políticas e práticas ambientais mais sustentáveis, promovendo a alteração de comportamentos, 

individuais e coletivos. 

As operações a apoiar devem contemplar iniciativas imateriais com abordagem inovadora e impacto reconhecido no domínio da 

Educação Ambiental, no âmbito dos ODS “3. Saúde de qualidade” e “11. Cidades e comunidades sustentáveis”, com o objetivo de 

desenvolver uma sociedade mais consciente para a necessidade de melhorar a qualidade do ar e reduzir a poluição sonora. 

As tipologias de intervenção a apoiar dizem respeito a: 

• Participação ativa do público (por exemplo, atividades de educação-ação, concursos de ideias); 

• Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potenciem a disseminação do conhecimento; 

• Sensibilização ambiental (excluindo campanhas publicitárias); 

• Participação passiva do público (por exemplo, exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, planos de 

sustentabilidade, conferências/seminários). 

A dotação máxima é de 500.000€. Excluindo as ONGA e equiparadas cuja taxa máxima de financiamento é de 95% incidindo sobre 

o total das despesas elegíveis, para as restantes entidades a taxa máxima de cofinanciamento é de 70% incidindo sobre o total das 

despesas elegíveis, ambas com cofinanciamento limitado a 50.000€ por candidatura. 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário. As candidaturas são feitas através de formulário disponível na plataforma do 

Fundo Ambiental. 

 

+ info: Aviso n.º 7779/2020 | Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 

 

  

https://www.fundoambiental.pt/avisos-enea-2020-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-enea-2020-2021.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133723394/details/maximized
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/enea-2020-pdf.aspx
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL + SUSTENTÁVEL: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS 

Entidades elegíveis: Administração direta, indireta e autónoma, Setor Empresarial do Estado e Local, Estabelecimentos de ensino, 

Universidades e Institutos Politécnicos, Centros de Investigação, empresas independentemente da sua forma jurídica, associações 

e fundações, Organizações Não-governamentais de Ambiente e equiparadas. Caso a candidatura seja em consórcio, compete à 

entidade líder estabelecer os acordos ou contratos necessários à implementação da operação. 

 

Candidaturas até: 19 de junho de 2020 (23:59) 

O aviso tem como objetivos gerais: (i) contribuir para a prossecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 

2030, adotada pelas Nações Unidas, em setembro de 2015, privilegiando o domínio da produção e consumo sustentáveis, 

contribuindo para o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais assumidos por Portugal no domínio da 

sustentabilidade; (ii) dar prossecução à Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 (ENEA 2020), nomeadamente no que 

respeita aos princípios orientadores e ao eixo temático Tornar a Economia Circular; (iii) contribuir para o cumprimento dos 

objetivos previstos no Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC), em especial no que concerne à adoção de 

comportamentos que promovam uma produção e consumo mais sustentáveis. 

O aviso apresenta como objetivos específicos: 

• Realizar projetos de Educação Ambiental dirigidos aos cidadãos para a adoção de práticas mais sustentáveis e seguras na 

redução da produção de resíduos e na reparação e reutilização de produtos e materiais, que assegurem maior eficiência e um 

consumo mais sustentável; 

• Desenvolver iniciativas de Educação Ambiental dirigidas aos cidadãos, empresas e atividades produtivas que promovam a 

reciclagem e o aproveitamento de produtos e matérias que chegaram ao fim do seu ciclo de vida e cuja utilização permita a 

redução da produção de resíduos; 

• Dinamizar programas de Educação Ambiental em contexto profissional ou universitário, incluindo, a promoção de boas 

práticas e iniciativas meritórias no desenvolvimento de produtos desenhados de forma mais sustentável, aproveitando 

matérias oriundas de produtos ou subprodutos que chegaram ao fim do seu ciclo de vida e que permitam a sua reutilização; 

• Realizar atividades de Educação Ambiental dirigidas a jovens em idade escolar que criem uma cultura de consumo que 

favoreça os produtos com menor pegada carbónica, com ciclos de vida superiores e cujos materiais possam ser 

reaproveitados; 

• Contribuir para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre os novos desafios ambientais, designadamente a promoção de 

uma nova atitude relativamente à produção e consumo sustentáveis; 

• Fomentar a criação de valor, políticas e práticas ambientais sustentáveis, promovendo a alteração de comportamentos, 

individuais e coletivos. 

As operações devem contemplar iniciativas imateriais com abordagem inovadora e impacto reconhecido no domínio da Educação 

Ambiental, no âmbito do ODS “12. Produção e consumo sustentáveis”, visando desenvolver uma sociedade mais consciente para 

a produção e consumo sustentável, assegurando a redução, reutilização, remanufactura e reciclagem de produtos e materiais que 

chegam ao fim do ciclo de vida, garantindo ao mesmo tempo uma menor dependência da extração e importação de matérias-

primas e convertendo o sistema de produção e consumo numa economia circular. 

As tipologias de intervenção a apoiar dizem respeito a: 

• Participação ativa do público (por exemplo, atividades de educação-ação, concursos de ideias); 

• Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potenciem a disseminação do conhecimento; 

• Sensibilização ambiental (excluindo campanhas publicitárias); 

• Participação passiva do público (exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, planos de sustentabilidade, 

conferências/seminários). 

A dotação máxima é de 500.000€. Excluindo as ONGA e equiparadas cuja taxa máxima de financiamento é de 95% incidindo sobre 

o total das despesas elegíveis, para as restantes entidades a taxa máxima de cofinanciamento é de 70% incidindo sobre o total das 

despesas elegíveis, ambas com cofinanciamento limitado a 50.000€ por candidatura.  

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário. As candidaturas são feitas através de formulário disponível na plataforma do 

Fundo Ambiental. 

 

+info: Aviso n.º 7777/2020 | Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 

 

https://www.fundoambiental.pt/avisos-enea-2020-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-enea-2020-2021.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133723392/details/maximized
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/enea-2020-pdf.aspx
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL + SUSTENTÁVEL: PROTEGER A VIDA TERRESTRE 

Entidades elegíveis: Administração direta, indireta e autónoma, setor empresarial do Estado e Local, estabelecimentos de ensino, 

Universidades e Institutos Politécnicos, Centros de Investigação, empresas independentemente da sua forma jurídica, associações 

e fundações, Organizações Não-governamentais de Ambiente e equiparadas. Caso a candidatura seja em consórcio, compete à 

entidade líder estabelecer os acordos ou contratos necessários à implementação da operação. 

 

Candidaturas até: 19 de junho de 2020 (23:59) 

O aviso tem como objetivos gerais: (i) contribuir para a prossecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 

2030, adotada pelas Nações Unidas, em setembro de 2015, privilegiando o domínio da sustentabilidade e qualidade da vida nas 

cidades e nas comunidades, contribuindo para o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais assumidos por 

Portugal; (ii) dar prossecução à Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 (ENEA 2020), nomeadamente no que respeita 

aos princípios orientadores e ao eixo temático: Valorizar o Território; (iii) Contribuir para o objetivo “1.10 — Aumentar a 

visibilidade e perceção pública do valor do património natural e dos serviços de ecossistemas” definido na Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030). 

Apresenta como objetivos específicos: 

• Conceber programas de Educação Ambiental dirigidos a jovens em idade escolar que visem aumentar o conhecimento sobre 

conservação da natureza e biodiversidade e que promovam o reconhecimento do valor do património natural; 

• Realizar projetos de Educação Ambiental dirigidos aos cidadãos, que contribuam para o reforço da informação, dos 

conhecimentos e dos comportamentos relativos à conservação da natureza e da biodiversidade, bem como para a promoção 

de uma cidadania ativa e para a alteração de comportamentos, individuais e coletivos; 

• Promover ações de formação e sensibilização ambiental, dirigidas a professores, agentes da comunicação social, institucionais 

e do setor empresarial, que demonstrem o valor intrínseco do património natural, bem como a sua importância enquanto 

prestador de diversos serviços ambientais, com significativo impacto na valorização do território e na dinamização das 

atividades económicas; 

• Desenvolver conteúdos, didáticos e desmaterializados, que contribuam para melhorar a informação sobre o património 

natural (valores naturais, biodiversidade e geodiversidade), focada na sua divulgação e na sua importância enquanto valor 

identitário de cada território; 

• Promover o diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre as ameaças e oportunidades que se colocam em matéria de património 

natural, designadamente através da realização de eventos de natureza científica e de divulgação sobre biodiversidade e 

geodiversidade, considerando, por exemplo, o impacto das alterações climáticas, o uso eficiente de recursos naturais e a 

valorização do território. 

As operações a apoiar devem contemplar iniciativas imateriais com abordagem inovadora e impacto reconhecido no domínio da 

Educação Ambiental, relativo ao seu eixo temático Valorizar o Território e alinhado com o ODS “15. Proteger a vida terrestre”, que 

fomentem uma cultura cívica que valorize e património natural português e que permita à sociedade viver de forma sustentável 

com os recursos naturais dentro dos limites do Planeta, considerando as seguintes áreas chave: (i) Património natural como um 

ativo estratégico: biodiversidade (espécies, habitats, ecossistemas) e geodiversidade; (ii) Papel dos serviços prestados pelos 

ecossistemas. 

As tipologias de intervenção a apoiar respeitam a: 

• Participação ativa do público (por exemplo, atividades de educação-ação, concursos de ideias); 

• Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potenciem a disseminação do conhecimento; 

• Sensibilização ambiental (excluindo campanhas publicitárias); 

• Participação passiva do público (exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, planos de sustentabilidade, 

conferências/seminários). 

A dotação máxima é de 500.000€. Excluindo as ONGA e equiparadas cuja taxa máxima de financiamento é de 95% incidindo sobre 

o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a 50.000€ por candidatura, para as restantes entidades a taxa 

máxima de cofinanciamento é de 70% incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a 50.000€ por 

candidatura. 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário. As candidaturas são feitas através de formulário disponível na plataforma do 

Fundo Ambiental 

 

+info: Aviso n.º 7780/2020| Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 

https://www.fundoambiental.pt/avisos-enea-2020-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-enea-2020-2021.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133723395/details/maximized
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/enea-2020-pdf.aspx
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PROJETOS DE COMBATE ÀS ESPÉCIES INVASORAS EXÓTICAS AQUÁTICAS (JACINTOS-DE-ÁGUA) 

Entidades elegíveis: Agência Portuguesa do Ambiente, I. P; Municípios; Juntas de freguesia 

Os beneficiários podem estabelecer parcerias com Associações de Regantes ou Beneficiários de Aproveitamentos Hidroagrícolas, 

os proprietários e agentes do setor privado e do setor empresarial do Estado, pessoas singulares ou coletivas, que detenham a 

seu cargo a gestão dos territórios onde os projetos serão desenvolvidos. 

 

Candidaturas até: 19 de junho de 2020 (23.59) 

É objetivo geral do presente aviso apoiar projetos que visem o controlo, a contenção ou a erradicação da espécie exótica invasora 

jacinto-de-água (Eichhornia crassipes), em associação ou não com outras espécies exóticas invasoras aquáticas, como sejam as 

ervas-pinheirinhas (Myriophyllum aquaticum, M. brasiliensis e M. heterophyllum), a elódea -africana (Lagarosiphon major) e a 

azola (Azollafiliculoides), à escala da bacia ou sub-bacia hidrográfica. 

São objetivos específicos do presente Aviso apoiar a: 

• Elaboração e implementação de planos de ação locais para o controlo, contenção ou erradicação de jacinto-de-água 

(Eichhornia crassipes), em associação ou não com outras espécies exóticas invasoras aquáticas, como sejam as ervas-

pinheirinhas (Myriophyllum aquaticum, M. bra-siliensis e M. heterophyllum), a elódea-africana (Lagarosiphon major) e a 

azola (Azollafiliculoides), à escala da bacia ou sub -bacia hidrográfica, alicerçados no modelo definido pelo ICNF, I. P. para a 

elaboração destes planos de ação. 

• Aquisição de equipamento para o controlo, a contenção ou a erradicação de jacinto-de-água (Eichhornia crassipes), em 

associação ou não com outras espécies exóticas invasoras aquáticas 

 

São passíveis de apresentação de candidatura no âmbito do presente Aviso, projetos que tenham como objetivos a elaboração e 

implementação de planos de ação locais com vista ao controlo, contenção ou erradicação de jacinto-de-água, em associação ou 

não com outras espécies invasoras aquáticas, como sejam as ervas-pinheirinhas, a elódea -africana, e/ou a aquisição de 

equipamento para proceder a esse controlo, contenção ou erradicação. 

São elegíveis as candidaturas localizadas em Portugal continental, que abranjam os troços dos cursos de água ou sub-bacias 

hidrográficas consideradas prioritárias, nomeadamente localizadas nas seguintes bacias hidrográficas: rio Cávado, rio Ave, rio 

Douro, rio Lima, rio Cértima e Pateira de Fermentelos, rio Águeda, rio Vouga, Lagoa, Canal e Barrinha de Mira, Vala Real, rio 

Mondego, rio Alviela, rio Sorraia, rio Guadiana e rio Sado, e ainda outros cursos de água ou sub-bacias onde se considerem 

urgentes as intervenções previstas no âmbito do presente Aviso. 

A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de € 200.000 (duzentos mil euros). 

A taxa máxima de cofinanciamento é de até 85 %, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com financiamento limitado a 

75.000€ (setenta e cinco mil euros) por projeto. 

A forma do apoio a conceder reveste a natureza de subvenções não reembolsáveis, na modalidade de reembolso dos custos 

elegíveis efetivamente incorridos e pagos. 

São elegíveis as seguintes despesas: 

• Custos de aquisição de equipamentos com particular cumprimento dos princípios de economia, eficiência e eficácia; 

• Custos com contratação de serviços para efeitos de execução do projeto e de certificação de despesas por parte de um 

Revisor Oficial de Contas (caso aplicável); 

• Custos que resultem diretamente da correta aplicação do contrato de projeto, incluindo certificação de contas e custos de 

garantias bancárias. 

As candidaturas são feitas através de formulário disponível na plataforma do Fundo Ambiental 

 

+ Info: Aviso n.º 7778/2020 | https://tinyurl.com/ya4wrdwa  

 

  

https://www.fundoambiental.pt/avisos-enea-2020-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-77782020-pdf.aspx
https://tinyurl.com/ya4wrdwa
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IMT/ FSPT: APOIO À DESCARBONIZAÇÃO DA FROTA DE TÁXIS 

Entidades elegíveis: Empresas habilitadas com alvará para o exercício da atividade de transportes em táxi [para as tipologias de 

ação a), b) e c)]; Municípios e associações empresariais do setor do táxi [para a tipologia de ação d)]. 

 

Candidaturas até: 30 de setembro de 2020 (18h) 

O «Fundo para o Serviço Público de Transportes», aprovado pela Portaria n.º 359-A/2017, de 20 de novembro, além de contribuir 

financeiramente para o funcionamento regular das autoridades de transportes visa apoiar projetos e ações que contribuam para a 

capacitação das mesmas e para a melhoria do sistema de transportes públicos de passageiros. 

Assim, o aviso tem em conta as orientações estratégicas publicadas no Despacho n.º 3741/2018, que fixa as orientações 

estratégicas de aplicação do Fundo para o Serviço Público de Transportes, e as prioridades estabelecidas no Plano de Atividades 

para 2019/2020 do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., na qualidade de Autoridade de Gestão do «Fundo para o 

Serviço Público de Transportes». 

O aviso tem como objetivo apoiar ações da iniciativa de empresas do setor do táxi. 

São elegíveis quatro tipologias de ação às quais correspondem os seguintes apoios financeiros: 

Tipologias de Ação Regras gerais de apoio 

a) Aquisição de veículos 100% elétricos 

Aquisição de veículos ligeiros de passageiros novos, 100% 

elétricos, licenciados para a atividade de transporte 

público de passageiros em táxi, homologados pelo 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.), 

na categoria M1. 

O apoio financeiro pela aquisição de veículos novos 100% 

elétricos, com primeiro registo realizado após 1 de janeiro de 

2020 é de 5000€. 

Apenas pode ser concedido apoio ao máximo de 3 táxis por 

beneficiário. 

b) Abate de veículos antigos 

Abate de veículos antigos em fim de vida útil, com licença 

para transporte em táxi nos últimos 3 anos, se efetuado 

em simultâneo com a aquisição de veículos ligeiros novos, 

100% elétricos, para transporte em táxi. 

O beneficiário de apoio pela aquisição de um veículo elétrico 

para serviço de táxi, que proceda simultaneamente ao abate 

de um veículo com licença para serviço de táxi nos últimos 3 

anos e que tenha percorrido pelo menos 20.000 quilómetros 

no último ano (distância a apurar pelo IMT I.P.), pode 

beneficiar de um apoio adicional de: 

o 2.500€ (para veículos a abater com mais de 10 anos); 

o 5.000€ (para veículos a abater com mais de 12 anos). 

c) Equipamentos para carregamento de veículos 100% 

elétricos 

Aquisição de equipamentos para carregamento de 

veículos 100% elétricos, com licença para transporte em 

táxi 

O apoio à aquisição de equipamentos para carregamento 

elétrico para veículos de táxi é comparticipado em 100% da 

despesa efetivamente suportada até ao máximo de 1000€ por 

beneficiário. 

d) Postos de carregamento de veículos 100% elétricos 

Instalação de postos de carregamento de veículos 100% 

elétricos com licença para transporte em táxi 

O apoio à instalação de postos de carregamento elétrico para 

veículos de táxi é comparticipado em 100% da despesa 

efetivamente suportada até ao máximo de 5000€ por 

beneficiário. 

 

As candidaturas são submetidas através de formulário. As candidaturas são completadas com os documentos indicados no ponto 

8 do aviso, a enviar para o endereço fundodetransportes@imt-ip.pt. A dotação financeira do aviso é de 240.000€. 

 

+ info: Aviso n.º1/2020 

 

  

https://dre.pt/home/-/dre/114223842/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115093548/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=115093524
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDOjoSFd_5KiwkXc7dGR9zed3zFAnKWVBQ4KyyPsjShZPmg/viewform
fundodetransportes@imt-ip.pt
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Documents/2020/Noticia%20-%20Fundo-Transportes-Aviso1-2020/1%C2%BA%20Aviso%20de%20abertura%20candidaturas%202020%20-%20TAXIS%20-%204%20MAI%202020%20(publica%C3%A7%C3%A3o).pdf
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IMT/FSPT 

APOIO A AÇÕES DE CURTO E MÉDIO PRAZO PARA MELHORIA DA CAPACITAÇÃO E DO SISTEMA DE TRANSPORTES 

Entidades elegíveis: Comunidades Intermunicipais, Municípios, Autoridades de Transportes, Serviços municipalizados e 

operadores públicos municipais, Operadores públicos e privados (TC), Associações de transporte em táxi 

 

Candidaturas até: 30 de junho de 2020 (18h) 

O «Fundo para o Serviço Público de Transportes», aprovado pela Portaria n.º 359-A/2017, de 20 de novembro, além de contribuir 

financeiramente para o funcionamento regular das autoridades de transportes visa apoiar projetos e ações que contribuam para a 

capacitação das mesmas e para a melhoria do sistema de transportes públicos de passageiros. 

Assim, o aviso tem em conta as orientações estratégicas publicadas no Despacho n.º 3741/2018, que fixa as orientações 

estratégicas de aplicação do Fundo para o Serviço Público de Transportes, e as prioridades estabelecidas no Plano de Atividades 

para 2019/2020 do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., na qualidade de Autoridade de Gestão do «Fundo para o 

Serviço Público de Transportes». 

No âmbito do presente aviso são elegíveis as ações enquadráveis nas seguintes áreas temáticas e tipologias: 

• A. Desenvolvimento e aquisição de sistemas de monitorização e gestão de contratos: são elegíveis candidaturas submetidas 

por comunidades intermunicipais que respeitem ao desenvolvimento, aquisição e implementação de: 

o Sistemas automáticos de transferência da informação operacional por parte dos operadores; 

o Modelos e sistemas de apoio à organização e tratamento de informação; 

o Aquisição e instalação de hardware e software de suporte a sistemas de informação geográfica, de modelação, análise de 

redes orientados para a gestão dos contratos; 

o Ações de formação em matérias de modelação, análise de redes e gestão de contratos; 

o Outras ações indispensáveis à implementação de sistemas de acompanhamento, monitorização e gestão dos contratos. 

• B. Aquisição e renovação de sistemas de bilhética: são elegíveis candidaturas submetidas por comunidades intermunicipais, 

municípios, serviços municipalizados e operadores públicos municipais, operadores públicos e privados, que respeitem ao 

desenvolvimento, aquisição e instalação de equipamentos: 

o Desenvolvimento de estudos para a implementação de sistemas tarifários integrados e/ou multimodais; 

o Adaptação, renovação ou modernização de sistemas de bilhética que visem promover a integração tarifária e a 

multimodalidade; 

o Aquisição e instalação de dispositivos de vendas de títulos de transporte que permitam melhorar e/ou ampliar a rede de 

vendas; 

o Aquisição e instalação de equipamentos embarcados de venda e validação dos títulos de transportes; 

o Aquisição, desenvolvimento ou melhoria de hardware e software dos sistemas centrais de bilhética dos operadores; 

o Ações de formação estritamente inerentes aos projetos a desenvolver. 

• C. Implementação de sistemas e aplicações de informação ao público: são elegíveis candidaturas submetidas por comunidades 

intermunicipais, municípios, serviços municipalizados e operadores públicos municipais, operadores públicos e privados e 

associações de operadores de transporte em táxi, que respeitem à aquisição e instalação de equipamentos ou sistemas de 

recolha e disponibilização da informação: 

o Sistemas e aplicações com funcionalidades diversas de serviço e interação com o público que permitam a 

desmaterialização de processos, um atendimento mais ágil e eficaz (e.g. perdidos e achados, pedidos de justificação de 

faltas por atrasos, lembretes para horas de embarque preferenciais, reclamações/sugestões); 

o Sistemas «dinâmicos» de informação ao público, que incluam (i) equipamentos de recolha de informação, incluindo a 

bordo; (ii) informação em tempo real nas paragens, a bordo dos veículos, em pontos estratégicos da rede ou em meios 

digitais; (iii) disponibilização de portais de mobilidade, motores de pesquisa de caminhos, cálculo de tempo e custo de 

viagem, entre outros; (iv) notificações de perturbações na rede; 

o Sistemas «estáticos» de informação ao público, designadamente (i) consulta dos mapas de rede, horários, tarifários; (ii) 

divulgação de informação diversa sobre a oferta de transporte. 

o Desenvolvimento de aplicações inerentes à implementação de plataformas eletrónicas da oferta e da procura de 

transporte em táxi, incluindo os desenvolvimentos necessários à integração e interoperabilidade com outros sistemas de 

reserva. 

• D. Promoção de modos complementares de mobilidade: são elegíveis candidaturas submetidas por municípios, comunidades 

intermunicipais e operadores públicos e privados que respeitem: 

https://dre.pt/home/-/dre/114223842/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115093548/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=115093524
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o Aquisição e instalação de equipamentos de apoio ao uso da bicicleta em interfaces de transportes, terminais rodoviários, 

fluviais e ferroviários ou noutros pontos notáveis da rede de transportes públicos, designadamente estacionamento de 

bicicletas e cacifos de apoio a «ciclistas»;  

o Ações que visem a melhoria da segurança e atratividade no uso da bicicleta, por delimitação de faixas ou pistas cicláveis, 

com diferenciação das zonas de circulação dos modos motorizados através de sinalização vertical e horizontal, coloração 

diferenciada do pavimento e estruturas «pop-up» de rápida montagem e desmontagem;  

o Apoiar a adaptação de frotas de transporte público para possibilitar o transporte de bicicletas. 

• E. Apoio à implementação de sistemas de transporte flexível: são elegíveis candidaturas submetidas por comunidades 

intermunicipais que digam respeito a: 

o Desenvolvimento e implementação de aplicações e / ou plataformas informáticas para gestão dos pedidos, organização 

dos serviços e definição / otimização dos percursos; 

o Estudos e modelos de configuração e otimização de percursos, incluindo definição dos percursos diários, da localização 

das paragens e do número e capacidade dos veículos; 

o Estudos de avaliação económico-financeira dos projetos, incluindo a definição das necessidades de financiamento para 

operacionalização do serviço, em função das caraterísticas do serviço e respetivas tarifas. 

 

Apenas são admissíveis candidaturas de ações que, na totalidade ou na sua maior parte, estejam contidas no território de 

intervenção de comunidades intermunicipais ou de municípios não incluídos nas Áreas Metropolitanas. 

A dotação financeira do aviso é de 1.060.000€, com a seguinte distribuição por tipologia: A – 250.000€, B – 230.000€, C – 

230.000€, D – 150.000€, E – 200.000€. 

A taxa de comparticipação é de 75% das despesas elegíveis no caso das autoridades de transportes e de 50% no caso dos 

operadores de transportes. A comparticipação máxima por candidatura é de 50.000€ nas tipologias “A”, “B”, “C” e “E” e de 

25.000€ por candidatura na tipologia “D”, sendo a comparticipação máxima por beneficiário de 100.000€. 

As candidaturas são submetidas através de formulário disponível a partir de www.imt-ip.pt e https://gtat.pt /, não sendo admitida 

qualquer outra forma de submissão. Elementos de informação complementares devem ser enviados por email, nas 48 horas 

seguintes à submissão da candidatura, para fundodetransportes@imt-ip.pt , indicando no campo do «Assunto» o “Nome da 

Entidade – AVISO 2/2020“. 

 

+ info: Aviso n.º2/2020 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeV0OWFKk2-KPvud2MDzOXUAoT6tQbeH_bWdWnvBjr156d4A/viewform
http://www.imt-ip.pt/
https://gtat.pt/
mailto:fundodetransportes@imt-ip.pt
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Documents/2020/Noticia%20-%20Fundo-Transportes-Aviso2-2020/2%C2%BA%20Aviso%202020%20-%20APOIO%20A%20A%C3%87%C3%95ES%20DE%20CURTO%20E%20M%C3%89DIO%20PRAZO%20-%20pub%2022%20MAI%202020.pdf
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OUTROS PROGRAMAS 

 
EUROPEAN CITY FACILITY - EUCF 

Entidades elegíveis: Municípios ou associações de municípios. 

 

Candidaturas até: 2 de outubro de 2020 

Objetivo: O European City Facility (EUCF) visa apoiar os municípios e as autoridades locais no desenvolvimento de Conceitos de 

Investimento relacionados com a implementação de ações identificadas nos seus planos de ação climática e energéticos. O 

objetivo final do EUCF é construir um pipeline de projetos de investimento em energia sustentável entre os municípios da Europa. 

Apoio financeiro: O EUCF financia com uma subvenção fixa de 60.000 euros o desenvolvimento de um Conceito de Investimento. 

Elegibilidade: O EUCF está aberto a todos os municípios / autoridades locais e a agrupamentos por si constituídos (UE-27 e do 

Reino Unido). Os candidatos têm de possuir um plano de ação para a energia e clima aprovado (inclui os SEAPs - Plano de Ação 

para Energia Sustentável) / SECAPs - Plano de Ação para Energia Sustentável e Clima), desenvolvidos no âmbito do Pacto de 

Autarcas, ou planos de ambição semelhante com metas de clima e energia pelo menos para o ano 2020. 

Complementarmente, os candidatos devem demonstrar compromisso político com o desenvolvimento do Conceito de 

Investimento por meio de uma carta de apoio, assinada pelo Presidente da Câmara ou outro representante político relevante. O 

requerente deve comprometer-se com o período de monitoramento da EUCF de dois anos, enviando dois formulários simples de 

monitoramento sobre índices. 

O que pode ser financiado: O EUCF financia atividades, tais como estudos de viabilidade (técnicos), análise de mercado, análise de 

partes interessadas, análise jurídica, económica e financeira, análise de risco, etc., necessárias para desenvolver o conceito de 

investimento. Essas atividades podem ser realizadas por funcionários internos ou especialistas externos subcontratados. O apoio 

não pode financiar diretamente os investimentos reais mas cobre os custos para mobilizar recursos e assessorar serviços para 

desenvolver um Conceito de Investimento. 

Critérios: As inscrições são avaliadas com base em 5 critérios de avaliação: (1) dimensão do investimento; (2) poupança 

energética; (3) estrutura de governança; (4) mobilização de partes interessadas; (5) alinhamento com os objetivos da EUCF. 

Vantagens de candidaturas conjuntas: Em consonância com os objetivos da EUCF, as autoridades / municípios locais são 

fortemente incentivados a unir forças e recursos e apresentar solicitações conjuntas, no sentido de aumentar a ambição da 

proposta e aumentar as hipóteses de sucesso.  

 

+ info:  

Aviso 

Diretrizes para candidatos   

Perguntas frequentes. 

webinar de lançamento do EUCF   

Apresentação 

www.eucityfacility.eu/ 

 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=pt&u=https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/inhalte/dokumente/CALL_DOCUMENT_LAUNCH_OF_1_CALL/EUCF_CALL_DOCUMENT_25_05_2020.pdf&usg=ALkJrhhZcBNGMK6CZhHk7J0FOAwAu4uqvw
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
https://www.eucityfacility.eu/support/faqs-test.html
https://register.gotowebinar.com/recording/6184360786668713996
https://drive.google.com/file/d/1J0WsLECga8pad4Kik8wboFrnR1eqFCoZ/view
http://www.eucityfacility.eu/
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VOLUNTARIADO JOVEM PARA A NATUREZA E FLORESTAS 

Entidades elegíveis: 

a) Entidades constantes do Registo Nacional das Organizações Não Governamentais de Ambiente e Equiparadas 

b) Entidades constantes do Registo das Organizações de Produtores Florestais 

c) Associações de jovens inscritas no Registo Nacional do Associativismo Jovem 

d) Câmaras Municipais 

e) Juntas de Freguesia 

f) Estabelecimentos de ensino com ensino secundário e estabelecimentos de ensino superior 

g) Outras entidades que prossigam objetivos abrangidos pela área de intervenção deste programa, mediante despacho 

autorizador do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 

 

Candidaturas até: 20 dias de antecedência face à data de início de cada projeto, tendo como data limite o mês de novembro 

O Programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» visa promover práticas de voluntariado juvenil no âmbito da 

preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral, bem como da 

prevenção contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de 

territórios afetados.  

As atividades a desenvolver no âmbito do programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» são: 

a) Sensibilização das populações em geral para a preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas 

b) Inventariação e monitorização de espécies animais e vegetais em risco; 

c) Inventariação, sinalização e manutenção de caminhos florestais e acessos a pontos de água; 

d) Recuperação de caminhos de pé-posto; 

e) Limpeza e manutenção de parques de lazer; 

f) Vigilância móvel, a pé ou em bicicleta, nas áreas definidas pelas entidades locais de coordenação; 

g) Vigilância fixa nos postos de vigia; 

h) Inventariação de áreas necessitadas de limpeza; 

i) Apoio logístico aos centros de recuperação de animais selvagens; 

j) Apoio logístico aos centros de prevenção e deteção de incêndios florestais; 

k) Inventariação e monitorização de áreas florestais ardidas; 

l) Atividades de reflorestação; 

m) Atividades de controlo de espécies invasoras; 

n) Outras atividades integradas nas áreas de intervenção do programa. 

As entidades promotoras podem submeter a sua candidatura na plataforma com o mínimo de 20 dias de antecedência face à data 

de início de cada projeto, tendo como data limite o mês de novembro. 

Os projetos devem dar cumprimento aos seguintes requisitos: (i) duração mínima de 15 dias; (ii) as atividades diárias, em cada 

projeto, não podem ultrapassar as 5 horas (entre as 8 horas e as 21 horas, entre abril e outubro, inclusive, e entre as 9 e as 18 

horas, nos restantes meses); (iii) as atividades podem decorrer todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. 

O IPDJ, I.P. garante às entidades promotoras sem fins lucrativos um apoio financeiro atribuído para a execução do projeto, 

nomeadamente valores de ressarcimento de despesas dos voluntários e despesas decorrentes da implementação e gestão do 

projeto, até ao limite, por projeto, definido anualmente pelo Conselho Diretivo do IPDJ, I.P. 

 

+info:  

https://programas.juventude.gov.pt/florestas  

Lei nº 71/98, de 3 de novembro – Estabelece as bases do enquadramento jurídico do voluntariado 

Decreto-Lei nº 389/99, de 30 de setembro - Regulamenta a Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro, que estabeleceu as bases do 

enquadramento jurídico do voluntariado 

Regulamento n.º 124/2018 - Regulamento do Programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas»; alterado pelo 

Regulamento n.º 739/2018, de 31 de outubro; e Regulamento n.º 178/2019 

 

https://programas.juventude.gov.pt/florestas
https://programas.juventude.gov.pt/florestas
https://dre.pt/pesquisa/-/search/223016/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/667920/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114735597/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/116842982/details/maximized
https://ipdj.gov.pt/documents/20123/85793/Regulamento_178_2019_VJNF.pdf/e38be7b9-b2df-f7d9-9f0c-576dc9c792b5?t=1574168135891
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM – AGORA NÓS 

Entidades elegíveis: 

a. Pessoas coletivas de direito público de âmbito nacional, regional ou local;  

b. Pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;  

c. Pessoas coletivas de utilidade pública, incluindo as instituições particulares de solidariedade social. 

 

Candidaturas até: 30 a 50 dias antes do início dos projetos, dependendo da duração e o número de participantes. 

Este Programa de Voluntariado Jovem, gerido pelo IPDJ, dirige-se a entidades que pretendem promover ações de voluntariado em 

prol e benefício da comunidade e que simultaneamente traduzam, para os jovens participantes, uma forma de aquisição de 

competências. 

O programa Agora Nós tem como objetivos: 

• Estimular e apoiar as práticas de voluntariado jovem em áreas tidas como relevantes quer para a sociedade em geral, quer 

para a população jovem 

• Desenvolver processos formativos com os voluntários 

• Divulgar o voluntariado jovem realizado em território nacional 

• Criar um registo de entidades promotoras de atividades de voluntariado jovem 

• Constituir uma plataforma informática que inclua um espaço de acesso e partilha de informações através da internet entre 

entidades promotoras e jovens voluntários. 

O programa tem as seguintes áreas de intervenção: 

• Ambiente 

• Saúde 

• Cultura 

• Desporto 

• Atividades de Solidariedade social. 

 

As atividades de voluntariado ao abrigo do Programa podem ter âmbito local, regional ou nacional, e dividem-se em ações de 

curta duração e ações de longa duração, tendo as primeiras duração igual ou inferior a quinze dias seguidos e as segundas 

duração superior a quinze dias seguidos. 

As atividades de voluntariado a apresentar nas áreas de intervenção referidas devem desenvolver-se, nomeadamente, nos 

domínios da educação, prevenção e formação, da sensibilização e informação, assim como na promoção da participação da 

cidadania. 

A candidatura das entidades promotoras deve realizar-se nos seguintes prazos: 

• Para as ações de curta duração (duração igual ou inferior a quinze dias seguidos) com a antecedência mínima sobre o início 

previsto de: 

o 30 dias, para ações que envolvam até 100 voluntários, inclusive. 

o 40 dias, para ações que envolvam mais de 100 voluntários 

• Para as ações de longa duração (duração superior a quinze dias seguidos) com a antecedência mínima sobre o início previsto 

de: 

o 40 dias, para ações que envolvam até 100 voluntários, inclusive; 

o 50 dias, para as ações que envolvam mais de 100 voluntários. 

O registo de entidades e de ações deve ser realizado na plataforma do IPDJ. 

 

+ info: 

https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos 

Lei nº 71/98, de 3 de novembro – Estabelece as bases do enquadramento jurídico do voluntariado 

Decreto-Lei nº 389/99, de 30 de setembro - Regulamenta a Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro, que estabeleceu as bases do 

enquadramento jurídico do voluntariado 

Portaria nº 242/2013, de 2 de agosto – Cria o Programa Agora Nós com os objetivos de promover e estimular a prática de 

voluntariado, como meio de aquisição de competências e aprova o respetivo Regulamento 

 

https://programas.juventude.gov.pt/registo
https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos
https://dre.pt/pesquisa/-/search/223016/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/667920/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/498539/details/maximized
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3. OPORTUNIDADES QUE SE MANTÊM EM ABERTO 

(organizadas por data de encerramento) 

Aviso Data de encerramento Link 

Portugal 2020/POCI: Sistema de Incentivos: Empreendedorismo 
qualificado e criativo 

2 de junho de 2020 (19h) 
(prorrogado) 

Aviso n.º 09/SI/2020 

Portugal 2020/POCI: Sistema de Incentivos “Inovação Produtiva” 
2 de junho de 2020 (19h) 

(prorrogado) 
Aviso n.º 07/SI/2020 

Portugal 2020/POCI: SI – internacionalização das PME 

Fase III: Prioridade 
Acelerador de Exportações: 8 

de junho de 2020 (19h) 
(prorrogado) 

SI-52-2020-01 

Programa Cosme: Missões de economia social 9 de junho de 2020 
Call for proposals COS-SEM-2020-4-01 
https://tinyurl.com/y9cx3s45 

Portugal 2020: SATDAP – Capacitação da Administração Pública 15 de junho de 2020 (18h) Aviso POCI-62-2019-20 

Portugal 2020/POISE: Apoio técnico à elaboração e monitorização da 
execução e avaliação dos planos para a igualdade 

15 de junho de 2020 
(prorrogado) 

Aviso n.º POISE-22-2020-03 

IFAP: Pedido Único 
15 de junho de 2020 

(prorrogado) 
https://www.ifap.pt/pedido-unico 

EEA Grants/ Programa Conciliação e Igualdade de Género: Open Call#2 - 
Projetos que combatam a segregação sexual nas escolhas educativas e 
profissionais e a discriminação no mercado de trabalho 

19 de junho de 2020 (18h) 
(prorrogado) 

Aviso de concurso 

Turismo de Portugal: Programa de apoio M&I Interior+ 26 de junho de 2020 
Regulamento Programa M&I Interior+ I 
https://tinyurl.com/y4366vhm 

Portugal 2020/Centro 2020: Contratação de recursos humanos altamente 
qualificados – entidades não empresariais do sistema de I&I 
 

Fase 1: 30 de junho de 2020 
(18h) | Fase 2: 30 de 

setembro de 2020 (18h) 
|Fase 3: 15 de dezembro de 

2020 (18h) 

AVISO Nº CENTRO‐59-2020‐06 

Portugal 2020/Centro 2020: Contratação de recursos humanos altamente 
qualificados – empresas localizadas nos territórios do interior 

Fase 1: 30 de junho de 2020 
(18h) | Fase 2: 30 de 

setembro de 2020 (18h) 
|Fase 3: 15 de dezembro de 

2020 (18h) 

AVISO Nº CENTRO‐59-2020‐05 

Portugal 2020: Operações enquadradas em PAMUS – Ações de cariz 
intermunicipal 

30 de junho de 2020 
(17:59:59) 

Aviso n.º CENTRO‐06‐2020‐01 

Fundação Calouste Gulbenkian: PARTIS & Art for Change 
30 de junho 2020 (12h) 

(prorrogado) 
https://gulbenkian.pt/partisartforchange/ 
| Regulamento | FAQ |   

IEFP: Estágios profissionais 2020 30 de junho de 2020 (18h) 
Aviso de abertura de concursos 
https://iefponline.iefp.pt | Regulamento 

PDR 2020: Operação 8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não 
Agrícolas (3º Anúncio) 

1.ª fase: 30 de junho de 2020 
(23h59); 2.ª fase: 30 de 
outubro de 2020 (17h) 

Anúncio 03/8.1.1/2020 
Operação 8.1.1. Florestação de Terras 
Agrícolas e não Agrícolas 

PDR 2020: Operação 8.1.3 - Prevenção da Floresta contra Agentes 
Bióticos e Abióticos (5º Anúncio) 

1.ª fase: 30 de junho de 2020 
(23h59); 2.ª fase: 30 de 
setembro de 2020 (17h) 

Anúncio 05/8.1.3/2020 
Anexo I: Áreas prioritárias no âmbito do 
controlo de invasoras lenhosas 
Operação 8.1.3. Prevenção da Floresta contra 
agentes bióticos e abióticos 

PDR 2020: Operação 8.1.4 - Restabelecimento da floresta afetada por 
agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos (17º 
Anúncio) 

1.ª fase: 30 de junho de 2020 
(23h59); 2.ª fase: 30 de 
setembro de 2020 (17h) 

Anúncio 17/8.1.4/2020 
 Anexo I: Área ardida por freguesias | 
2003-2009 | Anexo II: Área ardida por 
freguesias | 2010-2019 |Operação 8.1.4. 
Restabelecimento da Floresta afetada por 
agentes bióticos e abióticos ou por 
acontecimentos catastróficos 

Portugal 2020/POCI: Sistema de Apoio a Ações Coletivas: Promoção do 
Espírito Empresarial 

Fase I: 30 de junho de 2020 | 
Fase II: 31 de outubro de 

2020 (prorrogado) 
SI-52-2020-01 

Portugal 2020/POCI: Sistema de Incentivos: Inovação Produtiva – 
Territórios de Baixa Densidade 

Fase II: 13 de julho de 2020 
(19h); Fase III: 7 de setembro 
de 2020 (19h) (prorrogado) 

Aviso n.º 08/SI/2020 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_09-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_07-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_01-SI-2020
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-sem-2020-4-01_cfp_v2.pdf
https://tinyurl.com/y9cx3s45
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_04-SAMA-2020-2019
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=dd4a851d-782d-4a52-a492-c02e649a9464
https://www.ifap.pt/pedido-unico
https://www.eeagrants.gov.pt/media/3028/aviso-de-concurso_wlb_oc2_pt_prorrogacao.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/regulamento-programa-meetings-incentives-interior-mais.pdf
https://tinyurl.com/y4366vhm
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8a730801-ea45-4ea7-8a14-1aca84209c1e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=217e6444-842b-46b1-a754-14a77d90a8e9
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-06-2020-01.zip?versao=1
https://gulbenkian.pt/partisartforchange/
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/12141014/regulamento_pafc2020.pdf
https://gulbenkian.pt/partisartforchange/faqs/
https://www.iefp.pt/documents/10181/7118590/Aviso+de+abertura+EProfissionais_1P2020_26-02-2020/29325389-8d6d-4abb-a045-88de3524430a
https://iefponline.iefp.pt/
https://www.iefp.pt/documents/10181/7118590/Regulamento+EstagiosProfissionais+e+EstagiosInsercao_26-02-2020/4eabb467-6bc9-40a5-9c34-d706ecc94f2c
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2425/36357/version/1/file/Anuncio_811_03_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.1-Florestacao-de-Terras-Agricolas-e-nao-Agricolas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.1-Florestacao-de-Terras-Agricolas-e-nao-Agricolas
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36315/version/4/file/Anuncio_813_05_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/4/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/4/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.3-Prevencao-da-Floresta-contra-Agentes-Bioticos-e-Abioticos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.3-Prevencao-da-Floresta-contra-Agentes-Bioticos-e-Abioticos
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36336/version/1/file/Anuncio_814_17_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36338/version/1/file/AnexoI_AreaArdida_Freguesia_2003_2009_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36338/version/1/file/AnexoI_AreaArdida_Freguesia_2003_2009_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36340/version/1/file/AnexoII_AreaArdida_Freguesia_2010_2019_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36340/version/1/file/AnexoII_AreaArdida_Freguesia_2010_2019_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Aviso_01_siac_2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_08-SI-2020
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Programa 
Life+ 

Subprograma 
Ambiente 

Projetos tradicionais – Ambiente e 
eficiência de recursos  

14 de julho de 2020 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/lif
e/calls-proposals  
https://ec.europa.eu/easme/en/section/lif
e/life-how-apply  
https://ec.europa.eu/easme/en/section/lif
e/frequently-asked-questions-faqs 

Projetos tradicionais – natureza e 
biodiversidade 

16 de julho de 2020 

Projetos tradicionais – Governança 
ambiental e informação  

16 de julho de 2020 

Projetos integrados relacionados com 
o subprograma Ambiente  

6 de outubro de 2020 

Projetos de assistência técnica 
relacionados com o subprograma 
Ambiente  

16 de julho de 2020 

Subprograma 
Ação Climática 

Projetos tradicionais – Mitigação de 
alterações climáticas  

6 de outubro de 2020 

Projetos tradicionais – Adaptação às 
alterações climáticas  

Projetos tradicionais – Governança 
climática e informação 

Projetos integrados relacionados com 
o subprograma Ação Climática  

Projetos de assistência técnica 
relacionada com o subprograma Ação 
Climática  

16 de julho de 2020 

Portugal 2020/POCI: Sistema de Incentivos à investigação e 
desenvolvimento tecnológico (SI ID&T) – projetos de I&D em copromoção 
para territórios do interior (+CO3SO Conhecimento e +CO3SO Digital) 

Fase II: 15 de julho de 2020 
(19h); Fase III: 15 de 
setembro 2020 (19h) 

Aviso n.º 13/SI/2020 

Portugal 2020/Centro 2020: Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SAAC) 
Promoção do Espírito Empresarial 

31 de julho de 2020 (18h) 
(prorrogado) 

Aviso CENTRO-60-2020-03 

PDR 2020: Operação 8.1.5 – Melhoria da resiliência e do valor ambiental 
das florestas (9º anúncio) 

31 de julho de 2020 (17h) 
Anúncio 09/815/2020 
Operação 8.1.5. Melhoria da resiliência e do 
valor ambiental das florestas 

FFP: Apoio ao equipamento das equipas – Brigadas de sapadores 
florestais 2020 

31 de julho de 2020 
(prorrogado) 

https://tinyurl.com/y7h5bt2p  
Lista das equipas de sapadores florestais 

PDR 2020: Operação 8.1.6 – Melhoria do valor económico das florestas 
(3º anúncio) 

31 de agosto de 2020 (17h) 
Anúncio 03/8.1.6/2020 
Operação 8.1.6. Melhoria do valor 
económico das florestas 

Europa para os 
Cidadãos  

Redes de cidades 1 de setembro de 2020 

EACEA/52/2019 
Guia do Programa Europa para Cidadãos 2020 

Geminação de cidades 1 de setembro de 2020 

Projetos no domínio da sociedade civil 1 de setembro de 2020 

IPDJ: Programa de Ocupação de Tempos Livres 

30 dias úteis antes do início 
dos projetos de longa 

duração; até ao limite de 30 
de setembro de 2020 

https://programas.juventude.gov.pt/otl  
Portaria n.º 205/2013, de 19 de junho, aprova 
o Regulamento do Programa de Ocupação de 
Tempos Livres 

Erasmus+ 2020 
Várias datas até 1 de outubro 

de 2020 
Guia Programa Erasmus + I Convite 

EEA Grants: Connecting Dots – Projetos de programação artística 
multidisciplinar – Aviso #2 

28 de outubro de 2020 (17h 
GMT) (prorrogado) 

Aviso de Abertura 

Fundo Ambiental: Incentivo pela introdução no consumo de veículos de 
baixas emissões (2020) 

30 de novembro de 2020 
Despacho n.º 3169/2020 
Questões frequentes VBE 2020 

Portugal 2020/POCI: Sistema de Incentivos: Projetos autónomos de 
formação 

30 de dezembro de 2020 
(19h) 

Aviso n.º 10/SI/2020 

Portugal 2020/POCI: Sistema de Incentivos: Projetos de formação em 
processos de inovação 

30 de dezembro de 2020 
(19h) 

Aviso n.º 11/SI/2020 

EEA Grants – Fundo de Relações Bilaterais 
31 de dezembro de 2020 

(17h GMT) 
Aviso de abertura de concurso FBR #1 
https://tinyurl.com/v2ksrv3 

Fórum Oceano: Certificação de Estações Náuticas Não definido 
Regulamento EN 2019  
www.forumoceano.pt/p258-candidatura-pt 

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas Não definido IFRRU2020 

Programa Casa Eficiente 2020 Não definido https://casaeficiente2020.pt/ 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-apply
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-apply
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environmental-governance-information
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environmental-governance-information
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_13-SI-2020
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=be178287-16ee-4e22-9171-4a72a2227db2
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2426/36378/version/1/file/Anuncio_09_815_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.5-Melhoria-da-Resiliencia-e-do-Valor-Ambiental-das-Florestas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.5-Melhoria-da-Resiliencia-e-do-Valor-Ambiental-das-Florestas
https://tinyurl.com/y7h5bt2p
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/sapflo/resource/doc/esf/listas/EquipasOperacionais-Brigadas-14ago18-ENTIDADE.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2427/36399/version/1/file/Anuncio_03_816_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.6-Melhoria-do-Valor-Economico-das-Florestas
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.6-Melhoria-do-Valor-Economico-das-Florestas
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/celex_c2019_420_09_pt_txt.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf
https://programas.juventude.gov.pt/otl
http://juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/OcuparTemposLivres/ProgOTL/Documents/Portaria%20n%C2%BA%20205_2013%20de%2019%20de%20junho.pdf
http://juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/OcuparTemposLivres/ProgOTL/Documents/Portaria%20n%C2%BA%20205_2013%20de%2019%20de%20junho.pdf
http://juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/OcuparTemposLivres/ProgOTL/Documents/Portaria%20n%C2%BA%20205_2013%20de%2019%20de%20junho.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2943/aviso-call-2_final-out_pt_v4.pdf
https://www.fundoambiental.pt/Ficheiros/despacho-n-3169-2020-regulamento-de-atribuicao-do-incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2020.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2020/questoes-frequentes-vbe-2020.aspx
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_10-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_11-SI-2020
https://www.eeagrants.gov.pt/media/1366/fbr-open-call1-pt.pdf
https://tinyurl.com/v2ksrv3
http://www.forumoceano.pt/files/Regulamento%20ENP_2019.pdf?d=hdws
http://www.forumoceano.pt/p258-candidatura-pt
https://ifrru.ihru.pt/
https://casaeficiente2020.pt/
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4. PRÉMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES 

PROGRAMA EWA - EMPOWERING WOMEN IN AGRIFOOD 

Estão a decorrer até dia 15 de junho de 2020 as inscrições ao programa EWA - Empowering Women 

in Agrifood, que visa reforçar a liderança feminina e apoiar as mulheres com ideias de negócio ou 

startups (nas fases iniciais) do setor agroalimentar. 

O programa é constituído por várias fases: 

• Formação: 6 meses de formações presenciais e online gratuitas e acesso a recursos para 

melhorar competências. 

• Mentoria / apoio contínuo: mentoria personalizada, on-line e presencial, de especialistas em 

negócios e no setor agroalimentar 

• Desenvolvimento de comunidade: participação em eventos de empreendedorismo e networking com partes interessadas de 

alto nível e acesso direto a mais de 100 mentoras e empresárias no ecossistema agroalimentar 

• Acesso ao financiamento: as beneficiárias terão a oportunidade de ganhar até 10.000€, por país, descobrir outros programas 

de alimentos do EIT e ter acesso a investidores, business angels e corporações para levar seus negócios ao próximo nível. 

Os critérios de elegibilidade são os seguintes: (i) ter uma ideia/negócio no setor agroalimentar; (ii) ter fundado uma empresa no 

máximo há dois anos; (iii) ter recebido menos de 30.000€ em financiamento público e privado; (iv) comprometer-se a participar 

do programa e participar de seus eventos. 

Mais informação disponível em: Programa EWA 

WSA – WORLD SUMMIT AWARDS 2020 

Estão a decorrer, até 15 de junho, as candidaturas à edição nacional do World Summit Awards 

(WSA), uma competição mundial focada em inovação digital, que é organizada pela Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC). 

Podem candidatar-se projetos digitais nas seguintes categorias: Government & Citizen Engagement; 

Health & Well Being; Learning & Education; Environment & Green Energy; Culture & Tourism; Smart 

Settlements & Urbanization; Business & Commerce e Inclusion & Empowerment. 

Mais informação disponível em: WSA 

2ª EDIÇÃO “PRÉMIO OBCIG EMPRESAS INTEGRADORAS” 

O período de candidaturas à 2.ª edição do “Prémio ObCig Empresas Integradoras” decorre de 1 de 

junho a 17 de julho. Esta iniciativa, promovida anualmente pelo Observatório das Comunidades 

Ciganas (OBCIG) visa reconhecer empresas que empreguem pessoas ciganas e inspirar outras 

entidades empregadoras na implementação e no desenvolvimento de políticas e práticas 

empresariais promotoras da diversidade cultural, do combate à discriminação em razão da origem étnica e da integração das 

pessoas ciganas residentes em território português.  

São destinatários da atribuição do Prémio organizações empresariais com personalidade jurídica (pessoas coletivas) que laborem 

em Portugal e que empreguem cinco ou mais pessoas ciganas com contrato assinado.  

Mais informação disponível em: OBCIG Empresas | Regulamento 

HOSPITALITY EDUCATION AWARDS 

Estão a decorrer até dia 30 de junho de 2020 as candidaturas aos Hospitality Education Awards, uma 

iniciativa da Associação Fórum Turismo, em colaboração com o Turismo de Portugal, I.P, a 

Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO), o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), a Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior com Cursos na área do Turismo 

(RIPTUR) e a Organização Mundial de Turismo (OMT). 

Estes prémios visam reconhecer e estimular a qualidade da formação turística e contribuir para a dignificação dos profissionais da 

formação. Nesta 3.ª edição estão a concurso seis categorias:  

• Melhor Projeto Educacional (podem candidatar-se direta e/ou por nomeação, projetos de escolas, professores e formadores) 

• Melhor Projeto de Inovação e Desenvolvimento (podem candidatar-se direta e/ou por nomeação, projetos de escolas, 

professores e formadores) 

• Melhor Carreira de Docente no Ensino Superior (podem candidatar-se direta e/ou por nomeação, professores e formadores 

https://www.eitfood.eu/regional-innovation-scheme/projects/women-entrepreneurs-in-agrifood
https://wsaportugal.pt/
https://www.obcig.acm.gov.pt/inicio
https://www.acm.gov.pt/-/2-edicao-premio-obcig-empresas-integradoras-candidaturas-de-1-de-junho-a-17-de-julho
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/167771/Regulamento+Pr%C3%A9mio+OBCIG+Empresas+Integradoras.pdf/61679d98-1b09-4f72-82cb-10a8ae417a52
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do ensino superior) 

• Melhor Carreira de Docente no Ensino Profissional (podem candidatar-se direta e/ou por nomeação, professores e 

formadores do ensino profissional) 

• Melhor Stakeholder (podem candidatar-se diretamente, stakeholders, empresas, associações e entidades) 

• Prémio Fórum Turismo (prémio é de atribuição direta pelo júri, pelo que não requer qualquer submissão). 

Mais informação disponível em: Hospitality Education Awards 

 

Relembram-se ainda os seguintes prémios Data de encerramento Link 

Gulbenkian Award for adult literacy 18 de junho de 2020 https://tinyurl.com/tzpxcfr 

Prémio Capital Humano | O sucesso da qualificação 

e empregabilidade de jovens e adultos 
30 de junho de 2020 (prorrogado) https://tinyurl.com/wh45e4z 

Prémio de Cooperação e solidariedade António 

Sérgio 2020 
31 de julho de 2020 

https://tinyurl.com/ycvy25vb 

|Regulamento 

Programa INCODE.2030 – Selo “Uma ação 

INCODE.2030” 
Sem data definida www.incode2030.gov.pt 

 

  

http://www.hea.pt/
https://tinyurl.com/tzpxcfr
https://tinyurl.com/wh45e4z
https://tinyurl.com/ycvy25vb
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2020/03/PAS_20-Regulamento.pdf
http://www.incode2030.gov.pt/
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5. NOTÍCIAS 

SMART VILLAGES 

Resultados do 11.º Encontro do Grupo Temático 

Realizado a 1 de abril de 2020 na Polónia, a reunião do grupo temático resultou na elaboração de um relatório 

que aborda formas de projetar o apoio às aldeias inteligentes em futuros planos estratégicos da PAC e da política 

de coesão, com base em ideias discutidas nesse encontro.   

Aceda aqui ao relatório e aos anexos.  

GUIA FISCAL DO INTERIOR 

Foi disponibilizado o Guia Fiscal do Interior que sistematiza todos os benefícios fiscais que já estão em 

vigor para os territórios do interior. O documento, elaborado pela Secretaria de Estado da Valorização do 

Interior e pela Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, com o apoio da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, encontra-se dividido em três capítulos: 

• Medidas de apoio às famílias (apoios fiscais para os estudantes deslocalizados no Interior e para os 

agregados que transfiram a sua residência permanente para os territórios do Interior) 

• Medidas de apoio às empresas e ao investimento, com condições especialmente favoráveis ao 

investimento no interior (incentivos fiscais orientados à dinamização do tecido empresarial e à 

captação de investimento, i.e., RFAI - Regime fiscal de apoio ao investimento, DLRR - Regime da 

dedução por lucros retidos e reinvestidos) 

• Incentivos fiscais especificamente direcionados à silvicultura (i.e., benefícios aplicados às Entidades de Gestão Florestal). 

Mais informação disponível em: Guia Fiscal do Interior - resumo 

 

DIPLOMAS SOBRE A FLORESTA 

Foi aprovado em Conselho de Ministros um conjunto de diplomas relacionados com a floresta, designadamente: 

• Programa de Transformação da Paisagem (PTP): programa estratégico para intervenção integrada em territórios com 

vulnerabilidades que resultam da conflitualidade entre a perigosidade e a ocupação e uso do solo; 

• Regime Jurídico da Reconversão da Paisagem, prevendo os Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) e as 

Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP); 

• Programa Emparcelar para Ordenar: programa de apoio ao emparcelamento rural simples, através de linhas de crédito 

bonificado e de subsídios não reembolsáveis, com vista a aumentar a dimensão física e económica dos prédios rústicos nos 

territórios vulneráveis; 

• Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras de Monchique e Silves: que define as diretrizes de 

planeamento e de gestão, as áreas e as ações prioritárias de intervenção e o sistema de monitorização; 

• Modelo de governação do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - Fórum Intersectorial: regula o 

modelo de governação para a execução do PNPOT e estabelece que a respetiva estrutura de governança é assegurada pelo 

Fórum Intersectorial, coordenado pela Direção-Geral do Território (DGT), sob tutela do membro do Governo responsável pela 

área do ordenamento do território; 

• Regime jurídico das ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais: terceira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 96/2013, de 19 de julho, que estabelece o regime jurídico a que estão sujeitas, no território continental, as ações de 

arborização e de rearborização com recurso a espécies florestais (RJAAR); 

• Regime do manifesto de corte, corte extraordinário, desbaste ou arranque de árvores e da rastreabilidade do material 

lenhoso: visa a adoção de mecanismos adicionais de obtenção de informação, de modo a garantir, também, a rastreabilidade 

do material lenhoso destinado à indústria de primeira transformação e à exportação, permitindo, deste modo, aplicar todas as 

obrigações resultantes do REUM – Regulamento UE n.º 995/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho (20/10/2010). 

• Regime Jurídico dos Sapadores Florestais: alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2017, de 9 de janeiro, que define o regime jurídico 

dos sapadores florestais, reforçando a função das equipas de sapadores florestais no contexto das medidas de política 

florestal, visando estabelecer coerência entre a atividade que exercem e as medidas e ações de proteção e defesa da floresta 

estabelecidas na Estratégia do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

Mais informação disponível em: Nota de imprensa relativa à aprovação de diplomas sobre a floresta 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/tg11_smart-villages_highlights.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/tg11_smart-villages_highlights_annex_200512.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=efabaa19-0c4d-4c05-aa4f-70624ebfff6e
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=dfc54306-acca-4c29-96b4-0adafbdf094a
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2016&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2016&tabela=leis&so_miolo=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN
https://dre.pt/application/conteudo/105727475
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=e6224fe8-812c-4b64-8ba4-54f46e0beef9
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ORÇAMENTO EUROPEU 

A 27 de maio foi conhecida a proposta de quadro europeu de investimento, uma proposta que 

integra o quadro financeiro plurianual 2021-2027 e dois novos mecanismos criados para dar 

resposta aos atuais desafios com que a União e os seus Estados Membros. A Comissão Europeia 

propõe aproveitar todo o potencial do orçamento da União Europeia para mobilizar 

investimento e apoios cruciais nos primeiros cinco anos de recuperação económicas. As 

propostas orçamentais integram:  

• Novo instrumento de recuperação, de caráter temporário, o “Next Generation EU”, com um montante de 750 mil 

milhões de euros e que alavancará a retoma económica. Os fundos deste novo instrumento serão canalizados através de 

programas europeus para apoiar medidas imediatas e urgentes, necessárias para proteger os rendimentos das famílias, 

colocar a economia de pé e promover um crescimento sustentável e resiliente.  

• Quadro financeiro plurianual para 2021-2027 reforçado. A Comissão propõe criar novas ferramentas e reforçar 

programas previstos através do “Next Generation EU” para direcionar investimento para onde ele é mais necessário, 

reforçar o mercado único e a cooperação em áreas chave como a saúde, gestão de crise e dotar a União Europeia de um 

orçamento de longo prazo que permita responder aos desafios da sustentabilidade e da digitalização e construir uma 

sociedade mais justa e resiliente.  

A estas propostas junta-se o novo instrumento europeu SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) 

SURE (Apoio para a mitigação de riscos de desemprego em situações de 

emergência) / Mecanismo de Estabilidade Europeu - Apoio para a Crise 

Pandémica / Fundo de Garantia do BEI para os trabalhadores e empresas  

540 mil milhões de euros 

Next Generation EU 750 mil milhões de euros  

Quadro financeiro plurianual 1.100 mil milhões de euros 

Mais informação e documentação sobre o reforço orçamental para 2020 e o novo quadro 2021-2027 está disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en  

 

ESTRATÉGIA DE BIODIVERSIDADE / ESTRATÉGIA DO PRADO AO PRATO 

A Comissão Europeia adotou a Estratégia de Biodiversidade, com o objetivo de trazer a natureza de 

volta às nossas vidas, e a Estratégia do Prado ao Prato em defesa de um sistema alimentar justo, 

saudável e amigo do ambiente, que constituem domínios de intervenção do Pacto Ecológico 

Europeu. 

As duas estratégias centram-se no cidadão e reforçam-se mutuamente, reunindo a natureza, os agricultores, as empresas e os 

consumidores para trabalharem em conjunto com vista a um futuro sustentável e competitivo.  

Em conformidade com o Pacto Ecológico Europeu, as estratégias propõem ações e compromissos da UE para travar a perda de 

biodiversidade na Europa e em todo o mundo e transformar os nossos sistemas alimentares em normas globais para a 

sustentabilidade competitiva, a proteção da saúde humana e do planeta, bem como os meios de subsistência de todos os 

intervenientes na cadeia de valor alimentar. 

A nova Estratégia de Biodiversidade aborda os principais fatores da perda de biodiversidade, como a utilização insustentável das 

terras e dos mares, a sobre-exploração dos recursos naturais, a poluição e as espécies exóticas invasoras. Adotada no auge da 

pandemia de COVID-19, a estratégia é um elemento central do plano de recuperação da UE, sendo fundamental para prevenir e 

reforçar a resiliência a futuros surtos, bem como para proporcionar oportunidades de negócio e de investimento imediatas a fim 

de restaurar a economia da UE. Visa igualmente integrar as considerações em matéria de biodiversidade na estratégia global de 

crescimento económico da UE. 

A Estratégia do Prado ao Prato permitirá a transição para um sistema alimentar sustentável na UE, que salvaguarde a segurança 

alimentar e garanta o acesso a alimentos saudáveis com origem num planeta saudável. Reduzirá a pegada ambiental e climática 

do sistema alimentar da UE e reforçará a sua resiliência, protegendo a saúde dos cidadãos e assegurando os meios de subsistência 

dos operadores económicos. 

Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/vgcx36q  

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_en_act_part1_v9.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/sure_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-environmentally-friendly-food-system_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt#domnios-de-interveno
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt#domnios-de-interveno
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt#domnios-de-interveno
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_pt
https://tinyurl.com/vgcx36q
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PACTO ECOLÓGICO EUROPEU - CONTRIBUTOS PARA O DESENHO DOS APOIOS COMUNITÁRIOS 

Até 3 de Junho decorre o período de recolha de contributos para o desenho da call europeia ligada ao European Green Deal.  

O European Green Deal (Pacto Ecológico Europeu) apoiará a investigação e a inovação (I&I) para promover uma transição social 

justa e sustentável, com o objetivo de 'não deixar ninguém para trás'. Espera-se poder apoiar projetos com resultados tangíveis e 

visíveis com relativa rapidez e que mostrem como a I&I podem fornecer soluções concretas para as principais prioridades do 

Pacto. 

Os apoios serão concedidos a (i) aplicações piloto, projetos de demonstração e produtos inovadores; (ii) inovação para uma 

melhor governança da transição verde e digital e (iii) inovação social e da cadeia de valor 

Além do desenvolvimento tecnológico e da demonstração, a call em preparação incentiva a experimentação e a inovação social a 

encontrar novas maneiras de envolver a sociedade civil e capacitar os cidadãos. Em relação à pandemia atual, a chamada 

contribuirá para a recuperação verde e digital e para aumentar a resiliência da sociedade, por exemplo na agricultura, aceleração 

da biodiversidade de fontes renováveis, transporte limpo e modernização para uma indústria limpa e circular. 

Como é estruturada a call? A call é composta por 11 áreas:  

• oito áreas temáticas refletem os oito principais fluxos de trabalho do Pacto Ecológico Europeu. Em cada área, um ou mais 

tópicos abordam os desafios descritos no respetivo fluxo de negócios verdes da Europa. Os tópicos têm como alvo o apoio a 

inovações tecnológicas e sociais de alto impacto que possam auxiliar na transição sustentável de maneira relativamente 

rápida.  

• três áreas horizontais (fortalecimento do conhecimento; empoderamento dos cidadãos e cooperação internacional) que 

abrangem as oito áreas temáticas e oferecem uma perspetiva de longo prazo para alcançar as transformações estabelecidas 

no Pacto Ecológico Europeu. 

Apelo à participação / contributos podem ser enviados através dos seguintes links:  

• Área 1: Aumento da ambição climática: desafios intersectoriais 

• Área 2: Energia limpa, acessível e segura 

• Área 3: Indústria para uma economia limpa e circular 

• Área 4: Edifícios eficiência energética e de recursos 

• Área 5: Mobilidade sustentável e inteligente 

• Área 6: Farm to Fork 

• Área 7: Restabelecimento da biodiversidade e os serviços ecossistémicos 

• Área 8: Poluição zero, ambiente livre de tóxicos 

• Área 9: Fortalecimento do conhecimento de apoio ao Pacto Ecológico Europeu 

• Área 10: Capacitação os cidadãos para a transição para uma Europa sustentável e neutra em termos de clima 

• Área 11: Aceleração da transição e o acesso à energia limpa em parceria com a África 

Prazos a observar: 

Prazo para enviar feedback on-line sobre a call 3 de junho 

Adoção formal da call do Green Deal como alteração ao programa Horizonte 2020 Meados de setembro de 2020 

Publicação e abertura da call Meados de setembro de 2020 

Oportunidade de encontrar potenciais parceiros de projetos no evento EU R&I Days 22 – 24 de setembro de 2020 

Prazo para envio de propostas de projetos Final de janeiro de 2021 

Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/y7ntgtvp  

 

PACTO EUROPEU PARA O CLIMA – CONSULTA PÚBLICA 

O Pacto Ecológico Europeu é a nova estratégia da União Europeia para combater as alterações climáticas, 

concebida para tornar a economia europeia mais sustentável, limpa, segura e saudável. 

A Comissão Europeia lançou uma Consulta Pública sobre o Pacto Europeu para o Clima aberta a todos os 

cidadãos e organizações interessadas até dia 17 de junho. 

Pretende-se recolher contribuições de um vasto leque de partes interessadas, que vão desde as autoridades 

nacionais, regionais e locais até às empresas, sindicatos, organizações da sociedade civil, organizações de 

educação, grupos de consumidores, organizações de investigação e inovação, bem como cidadãos, incluindo os jovens.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-affordable-and-secure-energy_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/industry-clean-and-circular-economy_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/energy-and-resource-efficient-buildings_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/sustainable-and-smart-mobility_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/farm-fork_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/restoring-biodiversity-and-ecosystem-services_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/zero-pollution-toxic-free-environment_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/strengthening-knowledge_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-energy-africa-and-mediterranean_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://tinyurl.com/y7ntgtvp
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS AGROALIMENTARES 

A Comissão Europeia lançou uma consulta pública sobre a política da UE em matéria de promoção dos produtos agrícolas e 

alimentares, na qual Portugal tem em execução 9 programas de 9 beneficiários.  

Esta consulta, que está inserida na avaliação global da política atual e visa recolher as opiniões dos cidadãos e das partes 

interessadas sobre a eficácia e a pertinência das atuais medidas, reveste-se de grande importância para o futuro deste regime e 

está aberta até 11 de setembro de 2020. 

A participação é efetuada mediante resposta a um questionário simples e adequado a quem acompanha ou aplica este regime, 

sendo o seu preenchimento rápido e intuitivo. São feitas 30 perguntas em 6 blocos distintos - Introdução, Eficiência, Relevância, 

Coerência, Valor Acrescentado e Comentários Finais. 

Mais informação disponível em: Consulta pública 

 

PLANO NACIONAL ENERGIA E CLIMA 2030 

Foi aprovado em Conselho de Ministros o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030), documento que estabelece os 

objetivos da política climática e energética nacional.  

O PNEC 2030 estabelece novas metas nacionais de redução de emissões de gases com efeito de estufa, incluindo setoriais; metas 

de incorporação de energia de fonte renovável e de eficiência energética, bem como as linhas de ação e medidas a adotar para a 

descarbonização da sociedade e para a transição energética, em articulação com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.  

Mais informação disponível em: Nota de imprensa relativa à aprovação do PNEC 2030 

 

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O HIDROGÉNIO 

Foi aprovado em Conselho de Ministros a Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2) que visa promover a introdução gradual 

do hidrogénio, enquanto pilar sustentável e integrado, numa estratégia mais abrangente de transição para uma economia 

descarbonizada. 

A EN-H2 enquadra o papel atual e futuro do hidrogénio no sistema energético e propõe um conjunto de medidas de ação e metas 

de incorporação para o hidrogénio nos vários setores da economia. Esta Estratégia cumpre ainda o objetivo de dar um 

enquadramento sólido e uma visão a todos os promotores com projetos de hidrogénio em curso ou em fase inicial, permitindo 

consolidá-los numa Estratégia mais vasta e coerente que possibilitará novas sinergias e perspetivar os necessários apoios. 

Mais informação disponível em: Nota de imprensa relativa à aprovação EN-H2 

 

WIFI4EU: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSTALAÇÃO 

Face à situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, causada pela pandemia COVID-

19, a Comissão Europeia decidiu conceder aos beneficiários do WIFi4EU (Call 1, 2 e 3) uma prorrogação do 

prazo para instalação, de modo a permitir que os municípios concluam os seus projetos.  

O período inicial de 18 meses para a finalizar e declarar a instalação e operacionalização da rede WiFi4EU 

é, assim, estendido por mais 8 meses. 

Mais informação disponível em: WIFI4EU 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy/public-consultation
https://apambiente.pt/_zdata/Alteracoes_Climaticas/Mitigacao/PNEC/PNEC%20PT_Template%20Final%202019%2030122019.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=b7ffc244-f66c-42b7-9832-356ac51474f7
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=93d054d7-f75d-496e-a95a-4d4d7f27251d
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/extension-installation-time-wifi4eu-beneficiaries
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6. EVENTOS 

CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE “EFICIÊNCIA HÍDRICA NA AGRICULTURA” – INVESTIGAÇÃO, TECNOLOGIA E APLICAÇÃO 

No âmbito do ciclo de conferências online sobre "Eficiência Hídrica na Agricultura", promovido pelo 

Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Agronómica, decorrerá a 5 de junho, das 14h30 às 

16h, via plataforma zoom, a segunda sessão intitulada "Investigação, Tecnologia e Aplicação". 

O aumento da produção agrícola exigido pelo aumento de consumo da sociedade, a par das 

alterações climáticas, pressiona cada vez mais regiões como Portugal, onde se prevê que os 

períodos de escassez hídrica se tornem cada vez maiores, com fenómenos extremos cada vez mais 

recorrentes. 

Só com a adoção de práticas agrícolas racionais e inteligentes é possível obter ganhos de eficiência significativos na utilização de 

recursos hídricos na agricultura, diminuindo consumos, garantindo a qualidade e, ainda assim, produzir mais e melhor numa 

mesma unidade de área. 

As inscrições são gratuitas, mas limitadas e devem ser realizadas através do link: https://tinyurl.com/y8uq9cqh  

Mais informação disponível em: "Eficiência Hídrica na Agricultura" 

 

CICLO DE WEBINARS "ALCANÇAR RESULTADOS EM TEMPOS IMPREVISÍVEIS 

O IAPMEI, em parceria com o Instituto Kaizen, lançou um ciclo que webinars sobre como "Alcançar resultados em tempos 

imprevisíveis". O objetivo deste ciclo, com sessões direcionadas para diferentes setores, é preparar as empresas para uma 

recuperação pós-COVID-19 sólida e confiante. 

• 3 junho: "Estratégias e ferramentas para as empresas do setor do comércio e dos serviços" 

• 9 junho: "Estratégias e ferramentas para as empresas do setor da indústria" 

• 16 junho: "Estratégias e ferramentas para as empresas do setor do turismo" 

O programa e inscrições ficarão disponíveis em breve. 

Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/ybvgo6ua  

 

CICLO DE WEBINARS "DIGITAL TAKE OFF | ACELERAR O FUTURO DAS PME" 

Desenvolvido pelo IAPMEI, em parceria com o ISQ, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho e o Politécnico de Leiria, 

este ciclo tem como objetivo preparar as empresas para a mudança de paradigma global trazido pela transformação digital que, 

por sua, vez, representa uma oportunidade para as empresas, em especial as PME, melhorarem os níveis de produtividade, 

potenciarem a inovação e reduzirem os custos dos processos de negócios. 

A primeira sessão decorreu no dia 26, sob o tema “Digitalização: da Sociedade à Indústria" O programa e inscrições das próximas 

sessões ficarão disponíveis em breve. 

• 2 junho: "Digitalização de Processos e Cibersegurança" 

• 4 de junho: "Otimização de redes como aliado à transformação digital: Uma estratégia em alturas de pandemia" 

• 15 de junho: "Sistemas de Produção e Manufacturing Execution Systems" 

• 18 junho: "Visão Artificial numa estratégia de transformação digital" 

• 22 junho: "Oportunidades e desafios da Transformação Digital - Adaptação das empresas a novas realidades" 

• 29 junho: "Realidade Virtual e Aumentada na transformação digital: oportunidades e desafios" 

Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/ydh8hs2b  

 

CICLO DE EVENTOS "DINÂMICAS PARA A INOVAÇÃO"- HABITAT (23 DE JUNHO) 

No âmbito do ciclo de Eventos "Dinâmicas para a Inovação" será apresentada mais uma sessão, desta 

vez com a temática do Habitat, no dia 23 de junho. 

Os "Workshop" e "Focus Group Meeting" serão digitais e terão lugar na plataforma Microsoft Teams. 

O programa completo do evento pode ser consultado em: https://tinyurl.com/yddw3sv8  

A participação é gratuita, mas de registo obrigatório através do formulário disponível em: 

https://tinyurl.com/y8q7c3og  

  

https://tinyurl.com/y8uq9cqh
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/agenda/ciclo-de-conferencias-online-eficiencia-hidrica-na-agricultura-investigac-807a-771o-tecnologia-e-aplicac-807a-771o/
https://tinyurl.com/ybvgo6ua
https://tinyurl.com/ydh8hs2b
https://tinyurl.com/yddw3sv8
https://tinyurl.com/y8q7c3og
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TOURISM TRADE TALKS 

O Turismo de Portugal, em colaboração com o NEST – Centro de Inovação em Turismo e no âmbito do 

seu Programa Tourism Now, tem vindo a promover as Tourism Trade Talks, uma série de webinars 

assegurados pelas Equipas de Turismo (EdT) nos principais mercados emissores de turistas para 

Portugal. A partilha do conhecimento de mercado e das suas possíveis abordagens com as empresas e 

empreendedores do setor do turismo é o objetivo principal desta série de encontros online. 

Assim, durante 30 minutos, os Coordenadores das Equipas de Turismo, em 17 mercados, darão o seu testemunho sobre o cenário 

atual de cada mercado, as perspetivas no futuro próximo, as inevitáveis mudanças e tendências de consumo e os desafios que se 

colocam à operação turística e à atividade promocional. As próximas sessões serão dedicadas aos seguintes mercados: 

• Rússia: 3 junho; 15 h 

• Polónia: 3 junho; 15 h 

• República Checa: 12 junho; 15 h 

• Itália: 17 junho; 15 h 

• Índia: 19 junho; 15 h 

A cada semana são lançadas as inscrições para estes webinars na Agenda do portal do Turismo de Portugal.  

Os webinars são depois disponibilizados no canal Youtube do NEST - Centro de Inovação do Turismo (as sessões anteriores já se 

encontram disponíveis). 

 

EUROPE, LET'S COOPERATE! 2020 

A edição de 2020 do “Europe, let's cooperate! 2020”, um fórum de cooperação inter-regional, 

realiza-se online a 9 de junho de 2020 (10-11: 30 CEST). 

Neste período de incerteza e crise, a cooperação é necessária essencial. O Interreg Europe ajuda as 

regiões a trabalharem juntas, trocarem experiências e encontrarem soluções para seus desafios. Desta forma, contribui para a 

coesão territorial e o crescimento sustentável em muitas regiões da Europa. 

Durante esta edição o foco será ajudar as regiões a enfrentar a crise da COVID-19 e a tornarem-se mais resilientes. 

• Quais são os resultados da cooperação até agora? 

• Como as regiões podem aumentar a competitividade de seus negócios regionais? 

• Que boas práticas melhoram a inovação no setor da saúde? 

• Quais são as soluções para apoiar a cultura e conectar as pessoas nos tempos de distanciamento social? 

• O que poderia transformar o maior desafio económico do século num catalisador para o crescimento de baixo carbono da 

Europa? 

Com a participação no evento será possível conhecer os resultados da cooperação inter-regional e descobrir uma gama de ideias 

e soluções inspiradoras que os projetos da Interreg Europe oferecem para enfrentar a crise do COVID-19 e para fomentar o 

desenvolvimento regional. 

Mais informação disponível em: https://www.interregeurope.eu/europecooperates/  

 

WEBINAR SOBRE CONSTRUÇÃO DE ECONOMIAS RESILIENTES 

No dia 17 de junho, das 14h às 15:15 CEST, a Plataforma de Aprendizagem de Políticas, do Programa Interreg Europe, organiza um 

seminário on-line sobre o tema da construção de economias resilientes. 

O webinar apresentará experiências de regiões que lidaram com crises como o colapso de uma empresa âncora em Oulu 

(Finlândia) ou o colapso da ponte em Génova (Itália), bem como a transformação da economia regional em Pannon (Hungria), 

afastando-se da dependência da indústria automóvel. Será discutida a forma como as experiências anteriores e o Interreg Europe 

podem ajudar as regiões a superar a crise do Covid-19 e suas consequências económicas. 

Para fazer o registo no webinar é necessário ter uma conta online da Interreg Europe. 

Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/ybzn3how  

 

 

  

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/default.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCi8dAM2wBu14vRvm2M_yPAg
https://www.interregeurope.eu/europecooperates/
https://tinyurl.com/ybzn3how
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SEMANA EUROPEIA DA ENERGIA SUSTENTÁVEL 2020 (22 A 26 DE JUNHO DE 2020) 

A Semana Europeia da Energia Sustentável realiza-se entre os dias 22 e 26 de junho, num 

formato inteiramente 'on-line', sob o tema “Para Além da Crise: Energia Limpa para a 

Recuperação e o Crescimento Verde". 

Este evento, promovido pela Comissão Europeia, congrega autoridades públicas, agências de 

energia, associações industriais, empresas, organizações da sociedade civil e órgãos de 

comunicação social, os quais são convidados a participar nas conferências.  

Serão ainda entregues os prémios Sustainable Energy Awards, destinados aos melhores projetos europeus na área da eficiência 

energética, energias renováveis e transportes. 

Ao longo do mês de junho irão igualmente ser desenvolvidas diversas atividades um pouco por toda a Europa no âmbito dos 

Energy Days, com o objetivo de promover as energias renováveis. 

Mais informação disponível em: EUSEW2020 

 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL “EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM AÇÃO: TECENDO RELAÇÕES ENTRE MUSEUS, ESCOLAS E 

TERRITÓRIOS” (22 E 23 DE OUTUBRO DE 2020) 

A Conferência Internacional “Educação patrimonial em ação: tecendo relações entre museus, escolas e territórios” realiza-se no 

âmbito do projeto de investigação “Educación Patrimonial para la inteligencia territorial y emocional de la ciudadanía. Análisis de 

buenas prácticas, diseño e intervención en la enseñanza obligatoria”. Este projeto entende o museu como um nó vital para a 

partilha, a criação, a liderança e a gestão de programas com públicos e comunidades, com vista à produção de espaços de 

educação profundamente relacionais e de encontro entre museus/coleções, educadores e visitantes. Nestes espaços, as 

fronteiras disciplinares são ultrapassadas, abrindo caminho a outras narrativas e novos modos (ou modos modificados) de ver, 

interpretar e sentir. 

A Conferência, que se realizará nos dias 22 e 23 de outubro de 2020, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem como 

temática central a reflexão sobre programas de educação em museus para/com escolas que interrelacionem os temas de 

paisagem, cidadania, identidades, questões socio-ambientais e desenvolvimento sustentável.  

O programa prevê, ainda, que os participantes explorem questões relacionadas com a programação da educação em museus, os 

desafios de mudança do mundo e a sua avaliação. 

Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/y8dekrkq  

 

Relembram-se ainda os seguintes eventos Data de realização Link 

Ciclo de Conferências CES | COVID-19: Sair 

da Crise  
3 e 17 de junho de 2020 https://tinyurl.com/ycctry5a  

Seminário: Redes e itinerários culturais e 

turísticos: boas práticas e novos caminhos 
8 e 9 de outubro de 2020 https://tinyurl.com/refwgmw 

Planetiers world gathering 21 a 23 de outubro de 2020 https://www.planetiers.com/worldgathering/pt/ 

2.ª Edição do programa best – business 

education for smart tourism 
Várias datas https://tinyurl.com/wymnqdy  

Fórum internacional da mobilidade elétrica 

(Fórum Luísa Todi) 
Adiado / sem data definida https://whova.com/web/ifem_202005/ 

6th UNWTO world forum on gastronomy 

tourism 

Cancelado / adiado até 

junho de 2021 
https://tinyurl.com/qmkuylm  

  

https://www.eusew.eu/
http://www.proyectoepitec.es/
http://www.proyectoepitec.es/
https://tinyurl.com/y8dekrkq
https://tinyurl.com/ycctry5a
https://tinyurl.com/refwgmw
https://www.planetiers.com/worldgathering/pt/
https://tinyurl.com/wymnqdy
https://whova.com/web/ifem_202005/
https://tinyurl.com/qmkuylm
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7. LEGISLAÇÃO 

REGULAMENTOS 

PORTARIA N.º 107/2020 – ALTERAÇÃO À PORTARIA N.º 86/2020 – PDR 2020/ OPERAÇÃO 10.2.1.4 «CADEIAS CURTAS E 

MERCADOS LOCAIS» 

A Portaria n.º 107/2020, de 4 de maio, procede à primeira alteração à Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, que estabelece um 

conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, no âmbito da operação 

10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, 

«LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. 

O presente diploma entrou em vigor a 5 de maio de 2020 e aplica-se aos avisos de abertura de candidaturas ainda não 

encerrados. 

 

PORTARIA N.º 125-A/2020 – ALTERAÇÃO À PORTARIA N.º 151/2016 - SISTEMA DE ACONSELHAMENTO AGRÍCOLA E FLORESTAL 

A Portaria n.º 125-A/2020, de 25 de maio, procede à prorrogação do prazo estabelecido no n.º 5 do artigo 14.º da Portaria n.º 

151/2016, de 25 de maio, que cria o Sistema de Aconselhamento Agrícola e Florestal (SAAF).  

A situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, causada pela pandemia COVID-19, reconhecida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em março do presente ano, deu origem à declaração do estado de emergência. Neste 

contexto, foram adotadas um conjunto de medidas excecionais e temporárias de combate à epidemia, que deram origem a 

situações de incumprimentos contratuais, por motivos de força maior, designadamente, no que respeita a contratos de prestação 

de serviços, cuja execução depende de contactos pessoais presenciais, como é o caso da prestação de serviços de 

aconselhamento agrícola e florestal. 

Neste contexto, é prorrogado para 30 de dezembro de 2020 o prazo para conclusão do serviço de aconselhamento agrícola ou 

florestal. 

 

PORTARIA N.º 127/2020 – ALTERAÇÃO À PORTARIA N.º 60-A/2015 - FSE 

A Portaria n.º 127/2020, de 26 de maio, procede à sétima alteração ao Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o 

Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, introduzindo um «Anexo II: Medidas 

excecionais e temporárias dos apoios do FSE na resposta à crise de saúde pública — COVID -19» ao Regulamento que estabelece 

Normas Comuns sobre o FSE. 

 

PORTARIA N.º 128/2020 – ALTERAÇÃO À PORTARIA N.º 52/2020 - +CO3SO EMPREGO 

A Portaria n.º 128/2020, de 26 de maio, procede à primeira alteração ao Regulamento do Sistema de Apoios ao Emprego e ao 

Empreendedorismo +CO3SO Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 52/2020, de 28 de fevereiro. 

Com o intuito de dar uma resposta rápida à evolução do contexto socioeconómico e dos territórios, foi reforçado a atratividade 

destes apoios, nomeadamente os limites máximos das despesas elegíveis previstos no artigo 13.º, aplicando-os unicamente aos 

encargos com remuneração, devendo ainda acrescer as respetivas despesas contributivas a cargo da entidade empregadora. 

Foram também introduzidos alguns ajustamentos essenciais para assegurar a boa execução destes apoios e prevista uma 

majoração de investimentos realizados pela diáspora portuguesa em território nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/132965079
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131124426/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/134394032
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74539107/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74539107/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/134505607
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66639546/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/134505608
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/129643758/details/normal?l=1
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Área Temática: Transportes 

DESPACHO N.º 5545-B/2020 – PROGRAMA DE APOIO À DENSIFICAÇÃO E REFORÇO DA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

(PROTRANSP) 

O Despacho n.º 5545-B/2020, de 15 de maio, estabelece as regras aplicáveis ao Programa de Apoio à Densificação e Reforço da 

Oferta de Transporte Público. 

O PROTransP é um programa de financiamento das Comunidades Intermunicipais (CIM) para o desenvolvimento de ações que 

promovam o reforço e a densificação da oferta de transporte público coletivo em zonas onde a penetração deste modo de 

transporte é mais reduzida e onde o potencial de ganhos de procura ao automóvel é superior, contribuindo assim para a 

promoção do transporte público coletivo, indução de padrões de mobilidade mais sustentáveis e descarbonização da mobilidade. 

A dotação prevista na Lei do Orçamento do Estado para 2020 para a execução deste programa em 2020 é de 15.000.000€, 

podendo as verbas não executadas transitar para o ano seguinte. A distribuição deste valor pelas CIM é a seguinte: 

 

 
 

A definição e implementação das ações a realizar no âmbito do PROTransP é da competência das respetivas autoridades de 

transportes de cada CIM, às quais compete proceder à repartição das dotações pelas autoridades de transporte existentes no seu 

espaço territorial.  

As verbas do PROTransP podem ser aplicadas para financiar medidas de apoio à densificação e reforço da oferta que resultem na 

introdução de novos serviços de transportes públicos regulares ou flexíveis, a funcionar a partir do dia 1 de janeiro de 2020, com 

as exceções previstas no número 7 do diploma. As verbas podem também ser utilizadas pela CIM para o desenvolvimento de 

estudos, na aquisição e implementação de sistemas de gestão de transporte flexível e na realização de campanhas de promoção 

do transporte público, desde que os encargos com estas despesas não ultrapassem 5% do total das verbas transferidas para cada 

CIM. 

 

  

https://dre.pt/application/conteudo/133837488
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