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1. DESTAQUES 

NOVAS OPORTUNIDADES 

 

Promoção Turística  

 Investimento na programação cultural em rede 

Sistema de Informação Cadastral Simplificada - Capacitação e modernização das administrações 
e dos serviços públicos 

Investimento no ensino pré-escolar, básico e secundário - Remoção de fibrocimento nos 
edifícios escolares 

+CO3SO Emprego no Interior (COVA DA BEIRA 2020, ADIBER, ADRUSE, PRO RAIA, ADRACES BIS 
2020, RAIA HISTORICA) 

+CO3SO Empreendedorismo Social (COVA DA BEIRA 2020, ADIBER, ADRUSE, PRO RAIA, 
ADRACES BIS 2020, RAIA HISTORICA) 

 

 Formação de ativos para a empregabilidade – formação modular para empregados e 
desempregados 

 

Investimentos necessários à reutilização de águas residuais tratadas, com vista a possibilitar 
uma gestão integrada de recursos hídricos em zonas consideradas de escassez 

 
Projetos estratégicos ou estruturantes plurirregionais (4.ª convocatória) 

 
 Programa de apoio à elaboração de estudos de sistemas de recolha de Biorresíduos 

 

  Programa Adaptar Social+ 

Linhas de apoio ao setor cultural no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social 

Apoio extraordinário à retoma progressiva 

Medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas no quadro de resposta ao novo 
coronavirus SARS-Cov-2 e à doença COVID-19 

Medida excepcional relativa às comparticipações financeiras da Segurança Social 

Incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial 

Plano extraordinário de formação COVID-19 

Apoio extraordinário à manutenção de contratos de trabalho – formaçao COVID-19 

LEGISLAÇÃO 

Despacho n.º 7216/2020: Autoriza a celebração dos protocolos de colaboração com municípios e freguesias e as respetivas comparticipações 

financeiras no âmbito do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

Resolução do Conselho de Ministros N.º 52-A/2020 Cria o Programa Bairros Saudáveis, com a finalidade de dinamizar parcerias e intervenções 
locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das comunidades territoriais, através do apoio a projetos apresentados por associações, 
coletividades, organizações não-governamentais, movimentos cívicos e organizações de moradores, em colaboração com as autarquias e as 
autoridades de saúde. 

Decreto-lei n.º 44/2020, de 22 de julho, procede à primeira alteração do decreto-lei n.º 8/2017, de 9 de janeiro, que estabelece o regime 
jurídico aplicável aos sapadores florestais e às equipas de sapadores florestais no território continental português e define os apoios públicos 
de que estas podem beneficiar. 

Decreto-lei n.º 31/2020, de 30 de junho, aprova o regime do manifesto de corte, corte extraordinário, desbaste ou arranque de árvores e 
da rastreabilidade do material lenhoso (manifesto de corte de árvores - MCA). 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020 aprova o plano nacional energia e clima 2030 (PNEC 2030) e reforça a importância do 
cumprimento das seguintes metas nacionais do PNEC 2030 para o ano 2030, alinhadas com uma trajetória de neutralidade carbónica até 2050: 

Decreto-Lei n.º 37/2020, de 15 de julho, estabelece medidas de apoio social no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, 
de 6 de junho, que aprova o Programa de Estabilização Económica e Social; estabelece, ainda, medidas excecionais de reforço do setor social 
com vista à proteção das pessoas mais vulneráveis. 

https://dre.pt/application/conteudo/137956124
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136997541/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138571583/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105727475/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136900600/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/137618093/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/137939969/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135391594/details/normal?l=1
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2. OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO 

 

 

PROMOÇÃO TURÍSTICA  

Entidades elegíveis: Pessoas coletivas de direito público, incluindo Entidades Regionais de Turismo (alínea e) do n.º 1 do artigo 

115º do RESEUR). Poderão ainda ser beneficiários do apoio previsto entidades referidas na alínea f) do n.º 1 do artigo 115º do 

RESEUR: Entidades privadas sem fins lucrativos, mediante protocolo ou outras formas de cooperação com as entidades 

referidas anteriormente. 

Candidaturas até: 21 de agosto de 2020 (18:00) 

O objetivo específico deste Aviso de Concurso consiste em conceder apoio financeiro a investimentos que visem promover a 

conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do riquíssimo património natural e cultural existente na Região Centro, 

enquanto instrumento de diferenciação e competitividade dos territórios designadamente através da sua valorização e da 

efetiva qualificação da oferta turística (Prioridade de Investimento (PI) 6.3/6c). 

É suscetível de apoio, no âmbito do presente Aviso de Concurso, uma operação de promoção e comunicação com 

enquadramento nas seguintes tipologias, designadamente, de acordo com a alínea c) do nº.1 do artigo 114.º da Portaria n.º 

57-B/2015, de 27 de fevereiro, na sua versão mais recente: 

a) Promoção turística de territórios de elevado valor natural, cultural e paisagístico; bem como promoção do turismo 

da natureza, do turismo aventura ou de práticas mais tradicionais de turismo cultural e turismo religioso;  

b) Criação e promoção de novas rotas turísticas, centradas em recursos e produtos endógenos (e. g. vinhos), artes e 

saberes (e. g. vidro, lanifícios e cerâmicas) e na produção cultural (e. g. escritores);  

c) Utilização das TICE, sinalética e outros instrumentos de aproximação e visibilidade da região e do seu património nos 

mercados e junto dos visitantes. 

Para além dos critérios específicos de elegibilidade do beneficiário e do projeto, previstos nos artigos 12.º a 15.º, e 24.º do 

Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, e nos artigos 5º, 6º e 116º do RESEUR, ambos nas suas versões mais recentes, 

no âmbito do presente AAC apenas será apoiada intervenção que se encontre devidamente enquadrada e alinhada na 

estratégia nacional e regional definida para o sector inscrita no Plano Regional de Turismo e no Plano de Marketing do Turismo 

do Centro de Portugal. 

A operação deverá ainda demonstrar cumulativamente: (i) Cumprir as normas técnicas e regulamentares aplicáveis; (ii) Possuir 

sustentabilidade técnica, económica e financeira adequada à sua dimensão e complexidade. Considera-se como condição 

específica de acesso a apresentação da descrição das ações acompanhada da respetiva estimativa orçamental, a qual deverá 

integrar o Programa de Ação a instruir conforme ANEXO A.  Todas as despesas inerentes à presente operação terão como 

limite a data de 30/06/2023. 

Sem prejuízo das regras e limites à elegibilidade de despesas definidas no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 159/2014 e no artigo 

7.º e 117.º do RESEUR, nas suas versões mais recentes e tendo presente que este Aviso se destina exclusivamente a ações 

com enquadramento na estratégia definida pela Entidade Regional de Turismo do Centro, no âmbito da promoção e 

comunicação turística da Região, definem-se como elegíveis as seguintes tipologias de despesa: (i) Aquisição de serviços 

especializados indispensáveis à criação e manutenção de conteúdos digitais de promoção dos territórios, seus recursos e 

produtos, associados à marca Turismo Centro de Portugal; (ii) Despesas relacionadas com a realização de programas e 

campanhas, orientados para o envolvimento de atores e agentes turísticos, que apresentem potencial de captação de fluxos 

turísticos e desde que sejam estabelecidas contratualmente; (iii) Despesas de divulgação e publicidade, incluindo assessorias 

específicas de imprensa e comunicação, desde que associadas especificamente à promoção do projeto, e desde que 

devidamente justificadas pelo tipo de público que se pretende captar; (iv)Despesas associadas às atividades de promoção de 

boas práticas e de produtos de excelência; e)Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e assessorias 

diretamente ligados à operação, incluindo a elaboração da Análise Custo-Benefício, quando aplicável. Não serão financiadas 

despesas de funcionamento e de manutenção ligadas a infraestruturas ou equipamentos, nem despesas com eventos 

desportivos. 

As entidades beneficiárias apenas poderão apresentar uma candidatura. 
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A taxa máxima de cofinanciamento FEDER a aplicar à operação a aprovar é de 85% das despesas elegíveis, de acordo com o 

artigo 8.º do RESEUR na sua versão mais recente. 

A dotação do cofinanciamento FEDER a atribuir à totalidade da operação a selecionar no âmbito do Concurso abrangido pelo 

presente Aviso de Concurso é de 3.000.000 euros. 

+ info: Aviso Centro 14-2020-76 

 

INVESTIMENTO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE 

Entidades elegíveis: Municípios (desde que em rede ou em parceria); Comunidades Intermunicipais (CIM); entidades privadas 

sem fins lucrativos e agentes culturais, mediante protocolo ou enquanto parceiros das entidades referidas anteriormente. 

Podem ser apresentadas candidaturas em parceria devendo, neste caso, ser designado um líder que assumirá perante a 

Autoridade de Gestão (AG) a função de coordenador técnico e de interlocutor, sem prejuízo de todas as entidades serem 

beneficiárias perante o Programa Operacional Regional (POR) do Centro. 

 
Candidaturas até: 31 de agosto de 2020 (17:59:59) 

O objetivo específico deste concurso consiste em conceder apoios financeiros aos investimentos que visem promover a 

dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade 

dos territórios designadamente através da sua qualificação e valorização turística. Pretende-se assim aumentar a atratividade 

das Regiões e a sua dinamização económica, tornando-as destinos turísticos de excelência, com vista à diminuição de assimetrias 

e ao reforço da coesão territorial, por via da realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens culturais, 

intensificando a projeção da imagem das regiões, com elevado impacto em termos de captação de fluxos turísticos, bem como 

do desenvolvimento da programação em rede a nível intermunicipal e/ou regional e da divulgação e integração territorial, através 

de iniciativas de cooperação territorial e institucional. Iniciativas essas que poderão integrar a programação cultural, as visitas 

guiadas e a divulgação de equipamentos, bens culturais e serviços prestados, bem como a criação de programas de dinamização 

do património cultural e natural. 

São suscetíveis de apoio, no âmbito do presente Aviso de Concurso, as operações com enquadramento nas seguintes tipologias 

relativas ao Património Natural e Cultural: 

• Apoio à realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens culturais, com elevado impacte em termos de 

projeção da imagem das regiões, através da programação em rede a nível intermunicipal e ou regional sempre que adequado; 

• Divulgação e integração territorial, através de iniciativas de cooperação territorial e institucional que permitam integrar a 

programação cultural, as visitas guiadas e a divulgação de equipamentos, bens culturais e serviços prestados. 

No âmbito destas tipologias de operações, serão consideradas, designadamente, as seguintes ações quando associadas ao 

património, cultura e bens culturais da Região Centro: 

• De dinamização de práticas artísticas e culturais (iniciativas que permitam o desenvolvimento do turismo interno e das 

economias locais e que as populações sejam envolvidas de forma direta em experiências artísticas e/ou culturais); 

• De sensibilização e promoção, bem como outras complementares de divulgação que valorizem designadamente a 

participação cívica, a fruição cultural e patrimonial e a responsabilidade ambiental e social (iniciativas que possam ajudar as 

pessoas a compreender a importância da arte, da cultura e do ambiente na retoma da confiança da vida social); 

• De integração das populações e das entidades culturais e artísticas locais naquilo que são os instrumentos e ferramentas de 

gestão e planificação estratégica local; 

• De capacitação das entidades culturais e artísticas locais como mediadores e facilitadores culturais, promovendo uma maior 

proximidade e acessibilidade, utilizando linguagem em português claro e simples; 

• De promoção da elaboração e da divulgação de conteúdos culturais digitais acessíveis a todas as pessoas. 

Para além dos critérios específicos de elegibilidade do beneficiário e dos projetos, no âmbito do aviso apenas serão apoiadas as 

intervenções que sejam da iniciativa de entidades públicas ou de entidades protocoladas com estas, que apresentem potencial 

de captação de fluxos turísticos e que demonstrem: 

http://centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-14-2020-76.zip?versao=1
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• Cumprir as normas técnicas e regulamentares que se aplicam às operações, nomeadamente no que respeita à promoção do 

acesso à cultura por pessoas com incapacidades físicas, sensoriais, cognitivas e de comunicação, quando aplicável; 

• Estar assegurada a sustentabilidade técnica, económica e financeira adequada à sua dimensão e complexidade; 

• Dispor de Programa de Ação e respetivo orçamento para o período de programação, devidamente instruído conforme ANEXO 

A – Estrutura Indicativa do Programa de Ação.  

Consideram-se como prioritários os Programas em que pelo menos 60% das suas ações decorram em espaços ao ar livre e em 

espaços verdes, que valorizem o património cultural e paisagístico nacional (sítios arqueológicos, jardins históricos, recintos de 

monumentos, museus e palácios e outros locais de interesse). As entidades beneficiárias deverão garantir que todas as ações (e, 

em particular, as que não decorram ao ar livre) observam as regras e recomendações de saúde pública que estiverem em vigor 

no momento da ação. Serão valorizados os Programas que contemplem ações de descentralização através da itinerância em 

outros espaços. 

As candidaturas constituídas em parceria devem ainda obedecer às seguintes condições: 

• Cada entidade só poder candidatar-se como líder a uma única candidatura, podendo, além disso, estar integrada como 

parceira em até duas outras candidaturas; 

• Envolver pelo menos três Municípios; 

• Ser apresentado o protocolo de parceria entre o líder e os parceiros que especifique: a duração do acordo; o modelo de 

gestão da rede; todas as entidades que nele participam (no mínimo um líder e dois parceiros) e respetivas obrigações; que 

as entidades envolvidas são responsáveis pela programação cultural durante a vigência da operação; a orçamentação 

associada a cada intervenção. 

São elegíveis as seguintes despesas: 

• A aquisição de serviços de artistas e técnicos indispensáveis à realização dos espetáculos e outras atividades previstas no 

projeto, desde que estabelecidos contratualmente (quando obrigatório) designadamente os cachets dos artistas e das 

companhias, a aquisição de espetáculos, bem como os custos das coproduções; 

• As despesas de deslocação e estadia dos artistas e técnicos referidos no ponto anterior, desde que estabelecidas 

contratualmente; 

• Os direitos de autor e direitos conexos correspondentes à realização do evento; 

• A aquisição de serviços destinados à montagem e desmontagem dos eventos, designadamente cenários e espaços de cena 

ou de exposição, bem como ao seu transporte e respetivos seguros; 

• As despesas de divulgação associadas especificamente à promoção do projeto, podendo incluir conteúdos culturais digitais 

desde que acessíveis a todas as pessoas; 

• O aluguer de equipamentos indispensáveis à realização dos espetáculos e outros eventos abrangidos pelo projeto; 

• A aquisição de bilheteiras eletrónicas. 

Nota: Não serão financiadas despesas de funcionamento ou de manutenção ligadas a infraestruturas ou equipamentos. 

A taxa de cofinanciamento será de 100% no primeiro ano e, caso a programação cultural seja realizada de forma continuada, de 
95% no segundo ano da operação. O montante máximo de financiamento FEDER a atribuir por candidatura é de 300.000 €. A 
dotação indicativa do fundo a conceder é de 11,7 milhões de euros. 
 

+ info: Aviso Centro 14-2020-12 

Deliberação n.º 19/2020 - CIC Portugal 2020 - Autorização de uma taxa de financiamento até 100% das operações a apoiar no 

âmbito dos avisos dos Programas Operacionais Regionais do Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve para a Programação 

Cultural em Rede. 

Portaria n.º 164/2020, de 2 de julho - Procede à oitava alteração do Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos, anexo à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro. 
 
 

 

 

http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-14-2020-12.zip?versao=5
https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/db_19_cic_taxafinanc100_cultura.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/portaria164_2020.pdf
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+CO3SO EMPREGO NO INTERIOR 

Entidades elegíveis: empreendedores, as micro, as pequenas e as médias empresas no âmbito das operações previstas nas 

alíneas b) e g) do n.º 2 do artigo 74º do REISE e que possuam certificação eletrónica do IAPMEI até à decisão sobre o 

financiamento, na aceção da Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio, relativa à definição de micro, 

pequena e média empresa. 

 
Candidaturas até:  

COVA DA BEIRA 
2020 

ADIBER ADRUSE PRO RAIA ADRACES BIS 2020 
RAIA HISTÓRICA/ 

CASTELOS DO COA 

1ª fase: Até 15 de setembro de 2020 às 17h59m59s 

2ª fase: Até 16 de novembro de 2020 às 17h59m59s 
 

O presente aviso vem operacionalizar o Sistema de Apoios ao Emprego e ao Empreendedorismo - +CO3SO Emprego, de ora 

em diante designado por +CO3SO, instituído pela Portaria n.º 52/2020, de 28 de fevereiro, alterada pela Portaria nº 128/2020, 

de 26 de maio, que define as regras aplicáveis aos apoios concedidos às operações previstas nas alíneas b) e g) do n.º 2 do 

artigo 74.º do REISE, através do Fundo Social Europeu (FSE). 

O Programa Operacional Regional do Centro, no âmbito do Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e 

CONVERGIR), integra a prioridade de investimento (PI) 9.6 “Estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas comunidades 

locais” (FSE). As candidaturas devem demonstrar o seu contributo para a prossecução do objetivo específico 9vi.1-“Reforçar 

a abordagem territorializada da intervenção social com base em estratégias locais de desenvolvimento, assentes em parcerias 

locais” no âmbito da PI 9.6.  

As candidaturas têm como objetivo a criação ou expansão de Micro e Pequenas Empresas ou Micro, Pequenas e Médias 

Empresas, envolvendo um projeto de investimento e a criação líquida de postos de trabalho, no âmbito da modalidade 

prevista na alínea a) do nº 2 do artigo 1.º do +CO3SO Emprego Interior. 

São suscetíveis de apoio no âmbito deste AAC da modalidade “+ CO3SO Emprego Interior” projetos de criação de emprego 

que decorram de um plano de investimento a concretizar, consubstanciados numa das seguintes tipologias:  

a) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado 

de trabalho 

b) Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação de 

novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos endógenos, do 

artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em viveiros de empresas. 

No âmbito destes projetos, é passível de financiamento a criação dos seguintes postos de trabalho:  

a) Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica dos beneficiários 

b) Criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo celebrados após a 

apresentação da candidatura: 

• b.1 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos seis meses IEFP  

• b.2 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos dois meses no IEFP, caso se trate de 

pessoa com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos 

• b.3 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, I. P., independentemente do tempo de 

inscrição, quando se trate de: (i) beneficiário de prestação de desemprego; (ii) beneficiário do rendimento social de 

inserção; (iii) pessoa com deficiência e incapacidade; (iv) pessoa que integre família monoparental; (v) pessoa cujo 

cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no 

IEFP, I. P.; (vi) vítima de violência doméstica; (vii) refugiado; (viii) ex -recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido 

penas ou medidas judiciais não privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa; (ix) toxicodependente 

em processo de recuperação; (x) pessoa que tenha prestado serviço efetivo em Regime de Contrato, Regime de 

Contrato Especial ou Regime de Voluntariado nas Forças Armadas; (xi) Pessoa em situação de sem-abrigo; (xii) vítima 

de tráfico de seres humanos 

• b.4 Criação de postos de trabalho para destinatários com qualificação de nível 5, 6, 7 ou 8 do QNQ, inativos ou 

desempregados e residentes em territórios não classificados como Territórios do Interior, estimulando a mobilidade 

geográfica de trabalhadores 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129643758/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/134505608/details/maximized
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• b.5 Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como trabalhadores por 

conta de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação.  

De modo a potenciar as oportunidades de iniciativa empresarial suscitadas no atual contexto de retoma económica, as 

operações a financiar no âmbito do aviso poderão abranger um número superior a 2 postos de trabalho, à luz da exceção 

prevista no n.º 5 do artigo 1.º do Regulamento do +CO3SO. 

A elegibilidade geográfica é determinada pelo local onde se realiza o projeto, em conformidade com o disposto no n.º 2 do 

artigo 71.º do RE ISE. O local onde se realiza o projeto corresponde à localização do posto de trabalho identificado no contrato 

de trabalho. 

São elegíveis as operações inseridas em todas as atividades económicas, com exceção das que integrem: (a) o setor da pesca 

e da aquicultura; (b) setor da produção agrícola primária e florestas; (c) o setor da transformação e comercialização de 

produtos agrícolas constantes do Anexo I do Tratado de Funcionamento da União Europeia, publicado no Jornal Oficial da 

União Europeia (JOUE) de 7 de junho de 2016 e transformação e comercialização de produtos florestais; (d) os projetos de 

diversificação de atividades nas explorações agrícolas, nos termos do Acordo de Parceria; (e) os projetos que incidam nas 

seguintes atividades previstas na CAE: i) Financeiras e de seguros — divisões 64 a 66 da secção K; ii) Defesa — subclasses 

25402, da classe 2540, do grupo 254, da divisão 25, da secção C; subclasse 30400, da classe 3040, do grupo 304, da divisão 

30 da secção C; subclasse 84220, da classe 8422, do grupo 842, da divisão 84 da secção O; iii) Lotarias e outros jogos de aposta 

— divisão 92 da secção R.  

A aferição da elegibilidade setorial será efetuada por referência à CAE do projeto. No que respeita aos projetos que integrem 

as alíneas a) a d) esta aferição terá ainda em conta, designadamente, a realização fora ou dentro da exploração agrícola e a 

natureza das atividades (produção, primeira ou segunda transformação, comercialização ou prestação de serviços). Salienta-

se, ainda, que não são elegíveis os projetos que incluam investimentos decorrentes do cumprimento de obrigações previstas 

em contratos de concessão ou associação com o Estado (Administração Central ou Local). 

Os apoios a conceder no âmbito do +CO3SO Emprego Interior são financiados pelo FSE, revestindo a forma de subvenção não 

reembolsável, conforme previsto no artigo 12.º do seu regulamento, através de:  

a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, acrescida 

das despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora, de acordo limites constantes do ponto 10 do 

Aviso;  

b) Uma taxa fixa de 40% sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros custos associados à criação de 

postos de trabalho. 

Nos termos do previsto no artigo 10.º do Regulamento do +CO3SO Emprego, a duração máxima das operações é de 36 meses, 

contados a partir da criação do primeiro posto de trabalho, devendo a sua conclusão ocorrer, em qualquer caso, até à data 

limite de elegibilidade das despesas do período do PT2020, ou seja, 31 de dezembro de 2023. 

+info: 

Aviso Território abrangido 

+CO3SO Emprego Interior - COVA DA BEIRA 2020 (CENTRO-40-2020-30) Freguesias dos concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão 

+CO3SO Emprego Interior - ADIBER (CENTRO-40-2020-27) Concelhos de Arganil, Tábua, Oliveira do Hospital e Góis 

+CO3SO Emprego Interior - ADRUSE (CENTRO-40-2020-25) Concelhos de Celorico da Beira; Fornos de Algodres; 
Gouveia; Manteigas e Seia. 

+CO3SO Emprego Interior - PRO RAIA (CENTRO-40-2020-23) Concelhos da Guarda e Sabugal 

+CO3SO Emprego Interior - ADRACES BIS2020 (CENTRO-40-2020-18) Concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e 
Vila Velha de Rodão 

+CO3SO Emprego Interior – RAIA HISTORICA/CASTELOS DO COA 
(CENTRO-40-2020-19) 

Concelhos de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, 
Pinhel e Trancoso 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-30.zip?versao=1
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-27.zip?versao=1
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-25.zip?versao=1
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-23.zip?versao=1
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-18.zip?versao=1
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-19.zip?versao=1
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-19.zip?versao=1
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+CO3SO EMPREGO EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

Entidades elegíveis: a) cooperativas; b) associações mutualistas; c) misericórdias; d) fundações; e) instituições particulares de 

solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores; f) associações com fins altruísticos que atuem no âmbito cultural, 

recreativo, do desporto e do desenvolvimento local; g) entidades abrangidas pelos subsectores comunitário e autogestionário, 

integrados nos termos da Constituição no sector cooperativo e social; h) outras entidades dotadas de personalidade jurídica, 

que respeitem os princípios orientadores da economia social previstos no artigo 5.º da presente lei e constem da base de 

dados da economia social. 

 
Candidaturas até:  

COVA DA BEIRA 
2020 

ADIBER ADRUSE PRO RAIA ADRACES BIS 2020 
RAIA HISTÓRICA/ 

CASTELOS DO COA 

1ª fase: Até 15 de setembro de 2020 às 17h59m59s  

2ª fase: Até 18 de novembro de 2020 às 17h59m59s   
 

O presente aviso vem operacionalizar o Sistema de Apoios ao Emprego e ao Empreendedorismo - +CO3SO Emprego, de ora em 

diante designado por +CO3SO, instituído pela Portaria n.º 52/2020, de 28 de fevereiro, alterada pela Portaria nº 128/2020, de 26 

de maio, que define as regras aplicáveis aos apoios concedidos às operações previstas nas alíneas b) e g) do n.º 2 do artigo 74.º do 

REISE, através do Fundo Social Europeu (FSE). 

O Programa Operacional Regional do Centro, no âmbito do Eixo 5 – Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e 

CONVERGIR), integra a prioridade de investimento (PI) 9.6 “Estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas comunidades 

locais” (FSE).  

As candidaturas, para serem consideradas elegíveis ao presente concurso, devem demonstrar o seu contributo para a prossecução 

do objetivo específico 9vi.1-“Reforçar a abordagem territorializada da intervenção social com base em estratégias locais de 

desenvolvimento, assentes em parcerias locais” no âmbito da PI 9.6. 

As candidaturas têm como objetivo a concretização de projetos de empreendedorismo social, na aceção da alínea f) do art.º 2.º do 

Regulamento do +CO3SO Emprego, envolvendo um projeto de índole económico-social e a criação líquida de postos de trabalho, 

no âmbito da modalidade prevista na alínea c) do nº 2 do artigo 1.º do +CO3SO Emprego Empreendedorismo Social, incluindo 

iniciativas do Programa Nacional Radar Social. 

No âmbito destes projetos, é passível de financiamento a criação dos seguintes postos de trabalho:  

a) Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica dos beneficiários 

b) Criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo celebrados após a apresentação 

da candidatura: 

• b.1 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos seis meses IEFP  

• b.2 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos dois meses no IEFP, caso se trate de pessoa 

com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos;  

• b.3 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, I. P., independentemente do tempo de inscrição, 

quando se trate de: (i) beneficiário de prestação de desemprego; (ii) beneficiário do rendimento social de inserção; (iii) 

pessoa com deficiência e incapacidade; (iv) pessoa que integre família monoparental; (v) pessoa cujo cônjuge ou pessoa com 

quem viva em união de facto se encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no IEFP, I. P.; (vi) vítima de 

violência doméstica; (vii) refugiado; (viii) ex -recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas judiciais não 

privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa; (ix) toxicodependente em processo de recuperação; (x) 

pessoa que tenha prestado serviço efetivo em Regime de Contrato, Regime de Contrato Especial ou Regime de Voluntariado 

nas Forças Armadas; (xi) Pessoa em situação de sem-abrigo; (xii) vítima de tráfico de seres humanos.  

• b.4 Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como trabalhadores por conta 

de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação.  

De modo a potenciar as oportunidades de iniciativa empresarial suscitadas no atual contexto de retoma económica, as operações 

a financiar no âmbito do aviso poderão abranger um número superior a 2 postos de trabalho, à luz da exceção prevista no n.º 5 do 

artigo 1.º do Regulamento do +CO3SO. 

A elegibilidade geográfica é determinada pelo local onde se realiza o projeto, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 

71.º do RE ISE. O local onde se realiza o projeto corresponde à localização do posto de trabalho identificado no contrato de trabalho. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129643758/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/134505608/details/maximized
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São elegíveis as operações que promovam atividades económico-sociais, livremente levadas a cabo pelas entidades que têm por 

finalidade prosseguir o interesse geral da sociedade, quer diretamente, quer através da prossecução dos interesses dos seus 

membros, utilizadores e beneficiários, quando socialmente relevantes. A aferição da elegibilidade setorial será efetuada por 

referência à CAE do projeto.  

Salienta-se, ainda, que não são elegíveis os projetos que incluam investimentos decorrentes do cumprimento de obrigações 

previstas em contratos de concessão ou associação com o Estado (Administração Central ou Local). 

Para além dos critérios de elegibilidade previstos no artigo 3.º do RE ISE, as operações deverão respeitar as seguintes disposições:  

a) Estarem enquadradas nos eixos prioritários e nas correspondentes prioridades de investimento dos POR a que se candidatam, 

tendo em conta a tipologia prevista em sede de regulamento bem como a Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) do GAL;  

b) Conduzirem à criação líquida de emprego, nos termos definidos na alínea b) do artigo 2.º do +CO3SO Emprego; 

c) Estarem em conformidade com as normas legais e regulamentares nacionais e europeias, que lhes forem aplicáveis;  

d) Integrarem toda a informação exigida no âmbito da instrução do processo de candidatura, incluindo a relativa ao projeto de 

empreendedorismo social a desenvolver nos termos do presente Aviso, respeitando as condições e os prazos fixados. Para este 

efeito, o beneficiário deve apresentar a documentação constante do Anexo C, incluindo a caraterização do projeto de 

empreendedorismo social nos termos identificados no modelo de Memória Descritiva disponibilizado no Anexo E do Aviso. 

e) Apenas serão consideradas elegíveis operações em que o projeto de empreendedorismo social e os postos de trabalho a criar 

incidem em áreas de intervenção, serviços ou valências que não decorram do cumprimento de obrigações previstas em 

contratos de concessão ou associação com o Estado (Administração Central ou Local). Neste sentido, a entidade beneficiária 

deverá assegurar um sistema contabilístico que permita a separação das contas relativas às atividades objeto de contrato de 

associação e das contas relativas às atividades abrangidas pelos apoios concedidos ao abrigo da modalidade + CO3SO Emprego 

Empreendedorismo Social. 

Os apoios a conceder no âmbito do +CO3SO Emprego Interior são financiados pelo FSE, revestindo a forma de subvenção não 

reembolsável conforme previsto no artigo 12.º do seu regulamento, através de:  

a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, acrescida das 

despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora, de acordo limites constantes do ponto 10 do Aviso;  

b) Uma taxa fixa de 40% sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros custos associados à criação de postos de 

trabalho. 

Nos termos do previsto no artigo 10.º do Regulamento do +CO3SO Emprego, a duração máxima das operações é de 36 meses, 

contados a partir da criação do primeiro posto de trabalho, devendo a sua conclusão ocorrer, em qualquer caso, até à data limite 

de elegibilidade das despesas do período do PT2020, ou seja, 31 de dezembro de 2023. 

+info: 

Aviso Território abrangido 

+CO3SO Empreendedorismo Social - COVA DA BEIRA 2020 (CENTRO-40-2020-73) Freguesias dos concelhos de Belmonte, 
Covilhã e Fundão 

+CO3SO Empreendedorismo Social – ADIBER (CENTRO-40-2020-69) Concelhos de Arganil, Tábua, Oliveira do 
Hospital e Góis 

+CO3SO Empreendedorismo Social - PRO RAIA (CENTRO-40-2020-65) Concelhos da Guarda e Sabugal  

+CO3SO Empreendedorismo Social – ADRUSE (CENTRO-40-2020-67) Concelhos de Celorico da Beira; Fornos de 
Algodres; Gouveia; Manteigas e Seia 

+CO3SO Empreendedorismo Social - ADRACES - BIS2020 (CENTRO-40-2020-55) Concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-
Nova, Penamacor e Vila Velha de Rodão 

+CO3SO Empreendedorismo Social – RAIA HISTORICA (CENTRO-40-2020-56) Concelhos de Almeida, Figueira de Castelo 
Rodrigo, Mêda, Pinhel e Trancoso 

 

 

  

http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-73.zip?versao=0
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-69.zip?versao=0
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-65.zip?versao=0
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-67.zip?versao=0
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-55.zip?versao=0
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-56.zip?versao=0
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INVESTIMENTO NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO - REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NOS EDIFÍCIOS 

ESCOLARES 

Entidades elegíveis: Municípios no âmbito de intervenções em (i) Estabelecimentos da rede pública da educação pré-escolar e 

do 1.º ciclo do ensino básico; (ii) Estabelecimentos com 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário transferidos ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual; (iii) Estabelecimentos da rede pública com 2.º e 3.º 

ciclo do ensino básico e do ensino secundário transferidos ao abrigo de contrato de execução, celebrado ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, na sua redação atual, ou de contrato interadministrativo de delegação de competências, 

celebrado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro; (iv) Estabelecimentos da rede pública com 2.º e 3.º ciclo do 

ensino básico e ensino secundário não abrangidos pelas alíneas anteriores, através de acordo de colaboração a celebrar com o 

Estado, nos termos do artigo 17º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual.   

De acordo com o Aviso, destina-se aos municípios de Fundão, Belmonte e Arganil.  
 

Candidaturas até: 30 de outubro de 2020 

O objetivo específico deste concurso consiste em apoiar operações que contribuam para a qualificação e modernização do parque 

escolar da Região Centro, designadamente ao nível do investimento na rede pública da educação e ensino de nível não superior, 

abrangendo os estabelecimentos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário, através de intervenções em 

infraestruturas e equipamentos escolares (Prioridade de Investimento 10.5 (P.I.10.5)).  

São suscetíveis de apoio, e desde que enquadradas no exercício de identificação de escolas fixado no anexo ao Despacho n.º 6573-

A/2020, de 23 de junho, as operações com enquadramento na seguinte tipologia, de acordo com a alínea d) o artigo 38.º do RECH: 

Intervenções que dão cumprimento à Resolução da Assembleia da República n.º 24/2003, de 2 de abril, e à Lei n.º 2/2011, de 9 de 

fevereiro, para a remoção de amianto. Os presentes apoios estão condicionados à aprovação pela Comissão Europeia da atualização 

do mapeamento da Prioridade de Investimento em causa. 

O presente AAC tem aplicação na NUTS II Centro. Para serem elegíveis, os beneficiários têm de se encontrar integrados nos Pactos 

para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) aprovados. 

São condições específicas de acesso ao presente concurso: 

1. Para além dos critérios específicos de elegibilidade do beneficiário e dos projetos, previstos nos Regulamentos Geral e 

Específico (RE CH), é condição de acesso ao presente aviso tratar-se de intervenções que apresentem enquadramento no 

exercício de identificação de escolas referido no ponto 2 do aviso; 

2. As candidaturas serão efetuadas por equipamento escolar, devendo ainda apresentar obrigatoriamente: (i) Plano de 

segurança e saúde nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29.10, conjugado com a Portaria n.º 40/2014 de 

17.02, alterada pela Portaria n.º 145/2017, de 26.04; (ii) Apresentação da adjudicação, nos termos do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), do procedimento para remoção e substituição de fibrocimento; 

3. Apenas serão admitidas intervenções de requalificação de equipamentos existentes, em que a proporção do investimento 

afeto às ações para remoção e substituição de fibrocimento represente no mínimo 90 % do mesmo; 

4. O prazo máximo de execução da operação é de 12 meses.   

Sem prejuízo das regras e limites à elegibilidade de despesas definidas no artigo 15.º do Regulamento Geral e no artigo 41.º do 

RECH, as despesas elegíveis são as que se relacionam com as intervenções enquadráveis no âmbito da tipologia descrita no ponto 

2 do Aviso, e têm o valor indicativo de 55€/m2. Devem ainda observar o seguinte: as operações não podem ser selecionadas, para 

apoio dos FEEI, quando tenham sido materialmente concluídas ou totalmente executadas antes da apresentação do pedido de 

financiamento ao abrigo do programa, pelo beneficiário, à autoridade de gestão, independentemente de todos os pagamentos 

correspondentes terem sido efetuados pelo beneficiário (artigo 65º do Regulamento (UE) nº. 1303/2013 do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 17 de dezembro). 

Relativamente às despesas não elegíveis, para além das previstas no artigo 15º do Decreto-Lei nº. 159/2014, de 27 setembro, na 

sua atual redação, são ainda não elegíveis, as despesas relativas a intervenções de modernização de infraestruturas financiadas há 

menos de 10 anos. 

Os apoios são concedidos sob a forma não reembolsável, sendo o financiamento, regra geral, baseado no reembolso das despesas 

elegíveis efetivamente realizadas e pagas pelos beneficiários. A taxa de cofinanciamento é de 100%, com respeito ao montante 

previsto nos PDCT. 

+ info: Centro-73-2020-11 

https://dre.pt/application/conteudo/136365168
https://dre.pt/application/conteudo/136365168
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791175/202003260000/indice
http://centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-73-2020-11.zip?versao=4
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SISTEMA DE APOIO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

CADASTRAL SIMPLIFICADO 

Entidades elegíveis: a) Municípios que não dispõem de cadastro geométrico da propriedade rústica ou cadastro predial em vigor 

(SINErGIC); b) Comunidades Intermunicipais com competências delegadas pelos Municípios, para este efeito. 

As entidades referidas poderão apresentar candidatura em parceria assumindo a CIM a qualidade de entidade 

coordenadora de parceria. 

 
Candidaturas até: 15 de setembro de 2020 (17h59m59s) 

Pretende-se com este concurso apoiar a realização de operações de capacitação de entidades da Administração Local, tendo como 

objetivo a implementação de medidas conducentes à promoção do procedimento de representação gráfica georreferenciada 

(RGG), previsto nos artigos 5.º a 12.º da Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, relativa ao Sistema de Informação Cadastral Simplificado, 

no território dos Municípios que não dispõem de cadastro geométrico da propriedade rústica ou cadastro predial. Pretende-se, 

assim, assegurar condições para que os cidadãos identifiquem os seus prédios, através do sistema de informação cadastral 

simplificado e do procedimento de representação gráfica georreferenciada (RGG), promovendo a partilha de informação entre as 

entidades da Administração Local e da Administração Central. 

No âmbito do presente AAC, e de acordo com o artigo 83.º do RECI, são suscetíveis de cofinanciamento pelo Fundo Social Europeu 

(FSE) as tipologias de operações relativas à capacitação dos serviços da Administração Pública enquadradas no seu n.º 2, 

designadamente: 

a) Desenvolvimento de instrumentos de gestão, monitorização, bem como do acompanhamento e da avaliação de políticas 

públicas e de infraestruturas e equipamentos coletivos 

b) Ações de promoção e divulgação de iniciativas com vista à disseminação de melhores práticas e partilha de conhecimento de 

novas formas de organização interna e de prestação de serviços públicos aos cidadãos e às empresas, bem como o 

desenvolvimento de novos modelos de inovação e de experimentação na Administração Pública. 

c) Desenvolvimento e implementação de sistemas de avaliação da prestação de serviços públicos e da satisfação dos utentes, de 

monitorização de níveis de serviço e de certificação de qualidade dos mesmos 

d) Estudo e implementação de planos de racionalização de estruturas e serviços, designadamente soluções que visem a criação e 

ou restruturação de serviços com o objetivo de reduzir as solicitações de informação junto dos cidadãos e empresas, bem como 

a valorização da informação já existente nos serviços públicos; 

e) Estudo e implementação de planos de transformação e ou racionalização de estruturas e ou processos, visando a melhoria da 

sua eficiência, eficácia e qualidade para os cidadãos e empresas, designadamente em termos de custo, tempo de resposta ou 

valor. 

No âmbito do presente AAC, as operações devem obedecer aos seguintes critérios, de acordo com o estipulado no n.º 1 e n.º 3 do 

artigo 84.º do RECI: 

a) Ser objeto de uma caracterização técnica e de um orçamento detalhado e fundamentado, com estrutura de custos adequada 

aos objetivos visados, e incluir indicadores de realização e de resultado que permitam avaliar o grau de execução da operação 

e os progressos realizados 

b) Garantir a sustentabilidade da intervenção após a cessação do apoio, através da apresentação de um plano que identifique a 

incorporação dos seus resultados nas atividades do beneficiário 

c) Ter uma duração máxima de 24 meses, podendo ser prorrogada em casos devidamente justificados e aceites pela Autoridade 

de Gestão. 

Para além dos critérios estabelecidos no artigo 84.º do RECI, as operações devem ainda cumprir os seguintes critérios específicos 

de elegibilidade: 

• Contribuir para os objetivos e prioridades do aviso 

• Incidir apenas em municípios com solo rústico que não tenham cadastro geométrico da propriedade rústica ou cadastro predial 

-SINErGIC 

• Dispor de um acordo de colaboração interinstitucional com o Centro de Coordenação Técnica integrado no Ministério da Justiça, 

através da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificada, criada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 45/2020, de 16 de junho, até à aprovação da candidatura; 
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• Apresentar uma “memória descritiva”, em formulário de candidatura, que identifique claramente as funções da entidade 

beneficiária que serão objeto de intervenção através da operação, descrevendo as atuais formas e processos de interação com 

os cidadãos e as empresas, as transformações que se pretendem operar e os respetivos impactos esperados, designadamente 

ao nível da melhoria da eficiência e eficácia dos serviços prestados e dos seus contributos para a melhoria da competitividade 

da economia nacional; 

• Iniciar a execução nos 3 meses seguintes à comunicação da decisão de financiamento, salvo em situações devidamente 

justificadas e autorizadas pela Autoridade de Gestão. 

A taxa de cofinanciamento é de 85%, de contribuição europeia mobilizada através do FSE a incidir sobre o montante da despesa 

elegível, após dedução das receitas, correspondendo os restantes 15% à contribuição pública nacional, a qual será assegurada pela 

entidade. 

São elegíveis as seguintes despesas. 

a) Despesas resultantes da realização da operação, que não as despesas com pessoal: 

i. Aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica e consultoria por entidades prestadoras de serviços 

devidamente certificadas/habilitadas para este fim, quando demonstrada inequivocamente a sua necessidade para a 

operação 

ii. Aquisição de equipamento informático expressamente para a operação 

iii. Aquisição de software expressamente para a operação 

iv. Despesas com a promoção e divulgação da operação, que não poderão representar mais de 15% das demais despesas 

elegíveis da operação 

v. Locação financeira ou arrendamento e aluguer de longo prazo de instalações ou equipamento informático usado 

expressamente e imprescindíveis para a operação, desde que observadas as regras previstas no n.º 9 do artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro. 

b) Despesas com pessoal técnico do beneficiário dedicado às atividades da operação, em regime de custos simplificados, apuradas 

com base na taxa de 20% aplicada às despesas com custos diretos elegíveis resultantes da realização da operação, que não as 

despesas com pessoal, nos termos definidos no Anexo II a este Aviso. 

Atenta a natureza da tipologia de operações abrangidas pelo presente Aviso, são consideradas elegíveis a aquisição de 

equipamentos, nos termos conjugados dos nº 4 e 5 do artigo 16.º e da alínea k), in fine, do n.º 1 do artigo 17.º da Portaria n.º 60-A 

/ 2015, na sua atual redação, tendo em conta que as operações a apoiar se enquadram numa das áreas aí estabelecidas. É o caso 

dos projetos de desenvolvimento e modernização das instituições visando a capacitação institucional do emprego público e da 

Administração Pública e das empresas, se esses equipamentos estiverem inequivocamente associados à natureza da operação, 

enquanto equipamentos de suporte à intervenção de capacitação apoiada. Contudo, no seu conjunto, as despesas previstas nas 

suprarreferidas alíneas ii, iii e v não poderão representar mais de 25% das totalidades das despesas elegíveis. 

Cada beneficiário apenas poderá apresentar uma candidatura ao presente AAC. As candidaturas deverão respeitar os seguintes 

limites máximos: 

Valor fixo por município envolvido, de acordo com os escalões identificados no quadro seguinte, acrescido de parcela variável 

correspondente a 4€ por prédio inscrito na matriz rústica a abranger na operação. 

Escalões Nº de matrizes Valor fixo 

Escalão 1 < 30.000 15.000 € 

Escalão 2 ≥ 30.000 e < 60.000 25.000 € 

Escalão 3 ≥ 60.000 e < 100.000 35.000 € 

Escalão 4 >= 100.000 50.000 € 

Para o efeito, será tido em conta o número de matrizes constantes do Anexo III, nomeadamente: 

Municípios AHP Nº de matrizes  Municípios AHP Nº de matrizes 

Almeida 49.068  Fundão 49.723 

Arganil 131.828  Meda 21.345 

Belmonte 7.731  Sabugal 121.795 

Celorico da Beira 19.707  Trancoso 50.545 

Figueira de Castelo Rodrigo 31.837    

 

A dotação indicativa do FSE afeta ao presente concurso é de 10.000.000 €. 

 

+ info: Aviso CENTRO-62-2020-10 

http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-62-2020-10.zip?versao=1
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FORMAÇÃO DE ATIVOS PARA A EMPREGABILIDADE - FORMAÇÃO MODULAR PARA EMPREGADOS E DESEMPREGADOS 

Entidades elegíveis: pessoas coletivas de direito público da administração central; rede de centros do IEFP, incluindo os centros 

de gestão participada; pessoas coletivas de direito privado, com ou sem fins lucrativos. 

Os beneficiários podem candidatar-se a financiamento na qualidade de entidades formadoras certificadas ou de outros 

operadores, nos termos previstos, respetivamente, nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, 

de 27 de outubro, na sua atual redação, e em conjugação com o n.º 2 do artigo 93.º do Regulamento Específico. As 

entidades formadoras têm que cumprir os requisitos de certificação previstos na Portaria n.º 208/2013, de 26 de junho, 

que altera e republica a Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro, e detalhados no Guia de Certificação das Entidades 

Formadoras, designadamente os previstos para a organização da formação a distância, quando aplicável. 

 

Candidaturas até: 31 de agosto de 2020 (18h) 

Constituem objetivos da presente tipologia de operações: 

a) Potenciar a empregabilidade da população ativa, designadamente dos desempregados e dos empregados, incluindo os 

que se encontram em risco de desemprego, através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das 

competências requeridas pelo mercado de trabalho 

b) Responder a necessidades de qualificação dos ativos empregados, em contextos de mudança organizacional e processos 

de restruturação, com vista a aumentar as competências e os níveis de qualificação dos mesmos, contribuindo para a 

manutenção do seu nível de emprego 

c) Reforçar a qualificação profissional dos ativos desempregados, potenciando um regresso mais sustentado ao mercado 

de trabalho, através da participação em percursos de formação modular ajustados ao seu perfil e necessidades.  

Pretende-se, ainda, apoiar a “Iniciativa Nacional Competência Digitais e.2030, Portugal INCoDe.2030”, aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 26/2018, um programa de política pública que visa promover a aquisição de competências digitais, 

enquanto elemento facilitador da empregabilidade, dando resposta às exigências da crescente digitalização do mercado de 

trabalho. 

Além disso, tendo em vista o objetivo de qualificação da população, será necessário prosseguir o trabalho de alargamento da 

base formativa qualificante da população ativa empregada sobretudo com baixas qualificações, em particular, nos setores mão-

de-obra intensivos e desempregada, potenciando a sua empregabilidade. E, por fim, alinhar as prioridades com o constante no 

Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, concebido 

para apoiar a retoma sustentada da atividade económica, sucedendo à fase de emergência de saúde pública originada pela 

pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, e a vigorar até ao final do presente ano, conferindo importância às políticas de 

formação profissional, enquanto resposta ao atual contexto do mercado de trabalho, nomeadamente através do Programa 

Reforçado de Apoios ao Emprego e à Formação Profissional (ATIVAR.PT) -Formação Profissional com destaque para as áreas 

emergentes do Digital, do Ambiente, Ação Climática e do setor Social. 

São elegíveis as ações de formação modular certificadas, reguladas pelo disposto na Portaria n.º 230/2008, de 7 de março, com 

a redação dada pelas Portarias n.º 711/2010, de 17 de agosto e n.º 283/2011, de 24 de outubro, que a republica, estruturadas 

sob a forma de Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), realizadas de acordo com os referenciais previstos no Catálogo 

Nacional de Qualificações (CNQ) disponível em www.catalogo.anqep.gov.pt. De salientar que as ações elegíveis podem ser 

realizadas na modalidade de formação presencial ou, na modalidade de formação a distância (e-learning ou b-learning). 

Poderão ser elegíveis ações de formação que abranjam, maioritariamente, ativos empregados de uma mesma organização, 

desde que estes tenham sido maioritariamente encaminhados por um Centro Qualifica e sejam, preferencialmente, detentores 

de habilitação inferior ao ensino secundário e integrados num percurso de qualificação com o mínimo de três UFCD na mesma 

área de educação e formação. A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 140.000.000 €, para uma meta 

de 634.250 participantes. A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela 

contribuição pública nacional (15%), podendo esta última ser suportada pelos beneficiários, nos termos previstos do artigo 5.º 

do REISE. O financiamento máximo a atribuir por entidade cifra-se nos 500.000€. 

+info: Aviso nº POISE- 24-2020-08 

https://dre.pt/home/-/dre/114832288/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114832288/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/135391594/details/maximized
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9e54025e-6175-40bf-a526-c2ac5d62f8b0
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INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS À REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS TRATADAS, COM VISTA A POSSIBILITAR UMA GESTÃO 

INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS EM ZONAS CONSIDERADAS DE ESCASSEZ 

Entidades elegíveis: Entidades gestoras responsáveis pelos serviços de Saneamento de Águas Residuais: autarquias e suas 

associações; setor empresarial do Estado; setor empresarial local. 

 
Candidaturas até: 15 de outubro de 2020 (18h) 

NOTA PRÉVIA:  Consultado o Plano de Gestão da bacia hidrográfica, não se consegue confirmar adequadamente se o 

território a intervencionar está em zona de escassez. Os documentos disponíveis referem escassez reduzida na Bacia 

Hidrográfica (BH) do Tejo e ausência de escassez na BH Mondego e BH Douro. Sugerimos assim que os serviços municipais 

atestem esta condição junto da APA.  

O presente aviso destina-se a aumentar o nível de proteção do ambiente, mediante a promoção de investimentos necessários à 

reutilização de águas residuais tratadas, no quadro das entidades responsáveis pela missão de serviço público de gestão de 

sistemas públicos de saneamento de águas residuais, para promover a diminuição da crescente pressão sobre os recursos 

hídricos, tanto ao nível da captação de água, como da rejeição de poluentes, permitindo expandir esta prática, garantindo 

igualmente a proteção da saúde pública. 

São elegíveis as operações que se enquadrem na tipologia prevista na subalínea vi) da alínea b) do artigo 95.º do RE SEUR, 

abrangendo infraestruturas de “Saneamento de Águas Residuais” tal como se indica de seguida: 

b) Saneamento de Águas Residuais (SAR): 

vi) Investimentos necessários à reutilização de águas residuais tratadas, por exemplo execução de etapas de afinamento do 

tratamento existente, com vista a possibilitar uma gestão integrada de recursos hídricos em zonas consideradas de escassez 

 

No âmbito do presente aviso “os investimentos necessários à reutilização de águas residuais tratadas” devem corresponder aos 

que sejam efetivamente necessários para a produção de águas residuais tratadas com vista à sua utilização, designada por Água 

para Reutilização (ApR). Os investimentos podem englobar melhorias nos sistemas de tratamento de águas residuais urbanas 

para a produção de ApR, através da instalação ou incremento de etapas de afinamento do tratamento existente, armazenamento 

e transporte de ApR em conduta até local onde possa ser concedido acesso transparente, objetivo e não discriminatório a ApR 

a qualquer utilizador devidamente licenciado pela APA, com vista a possibilitar uma gestão integrada de recursos hídricos, em 

zonas consideradas de escassez.  

No presente aviso só são elegíveis investimentos a realizar pelas entidades gestoras responsáveis pelos sistemas de recolha e 

tratamento de águas residuais urbanas, no quadro da respetiva missão de serviço público. As candidaturas deverão indicar quais 

são os fins visados para a água tratada a reutilizar, substituindo a utilização de água potável (como por exemplo, rega de jardins 

públicos, limpeza urbana ou quaisquer outros fins de cariz urbano ou processos industriais ou agrícolas que não necessitem de 

água potável), devendo o Beneficiário acautelar, a jusante, que será assegurado ininterruptamente o acesso à ApR, pelos 

utilizadores licenciados pela APA, cumprindo com os princípios de igualdade de acesso, segurança, transparência e não 

discriminação.  

O Beneficiário deve obter licença de produção de ApR junto da Agência Portuguesa do ambiente, ao abrigo do acima citado 

Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto.  

Só serão elegíveis no âmbito desta tipologia os seguintes investimentos: 

a) Investimentos em melhorias nos sistemas de tratamento de águas residuais urbanas, para produção de ApR, através 

da instalação ou incremento de etapas de afinamento do tratamento existente;  

b) Construção de infraestruturas de armazenamento e transporte de ApR em conduta, até local onde possa vir a ser 

acedida por qualquer utilizador final, em conformidade com o princípio da universalidade, em condições de acesso 

transparentes, objetivas e não discriminatórias, com vista a possibilitar uma gestão integrada de recursos hídricos. Os 

investimentos podem englobar a construção de sistemas de adução, elevação, armazenamento e instalação de 

equipamento que seja necessário para disponibilizar o ponto de entrega de ApR e para a preservação da sua qualidade 
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(como por exemplo, postos de recloragem), tendo de ser disponibilizado o ponto de entrega de ApR aos utilizadores 

finais em condições objetivas, transparentes e não discriminatórias. 

Cada candidatura só pode integrar investimentos relativos a um subsistema de Saneamento de Águas Residuais, entendendo-se 

neste âmbito por subsistema o conjunto de todas as infraestruturas associadas a uma unidade de tratamento (ETAR), exceto se 

as infraestruturas a construir no âmbito da candidatura para armazenamento e/ou transporte, forem comuns a mais de uma 

ETAR. Não serão aceites candidaturas que integrem mais do que um subsistema, com exceção do anteriormente definido.  

Cada candidatura tem de integrar todas as intervenções necessárias à plena operacionalização das infraestruturas propostas, 

evidenciando a sua autonomia física e financeira face a outros investimentos realizados, bem como demonstrar a existência de 

procura adequada para a ApR e a capacidade para atingir as metas de realização e de resultado previstas na candidatura. O 

incumprimento destas regras e a apresentação de candidatura que não respeite a tipologia de operação prevista no Aviso 

determina a não conformidade da candidatura com o Aviso e consequentemente a não aprovação da candidatura. 

Para além dos critérios gerais de elegibilidade (ponto 11.1.1. do aviso), os beneficiários terão que demonstrar o cumprimento 

dos critérios de elegibilidade definidos no artigo 98.º do RE SEUR, nos termos do Anexo IV – Aplicação dos critérios de 

elegibilidade dos beneficiários (alíneas b), c) e d) do n.º 1 do referido artigo 98.º), que faz parte integrante do presente Aviso: 

• Alínea b) do nº 1 do Artigo 98º - Índice de conhecimento infraestrutural: para efeitos de cumprimento deste critério, os 

candidatos devem obter um resultado igual ou superior a 40 pontos no Índice de Conhecimento Infraestrutural (dAA31ab ou 

dAR40ab), conforme o Guia Técnico n.º 22 da ERSAR. 

• Alínea c) do nº1 do Artigo 98º - Índice das melhorias nos sistemas de AA e SAR: para o efeito do cumprimento deste critério, 

a candidatura tem ainda que ser acompanhada de uma declaração de responsabilidade da Entidade Gestora, na qual esta se 

compromete a responder a todos os indicadores nos dados referentes a 2020 e anos seguintes. 

• Alínea d) do nº 1 do artigo 98º - requisitos em matéria de estrutura tarifária e grau de recuperação de custos: para efeito do 

cumprimento do requisito do Grau de Recuperação de Custos (GRC), só são elegíveis as Entidades Gestoras que apresentem 

no indicador AR 05 - Cobertura dos gastos, no mínimo, 90%, nos dados constantes da ficha de avaliação da qualidade de 

serviço publicada pela ERSAR (dados de 2018 ou de 2019, consoante a última ficha publicada à data da submissão da 

candidatura). As entidades que apresentem um valor inferior neste indicador, mas igual ou superior a 70%, poderão ser 

elegíveis se assumirem o compromisso de atingir 90% no ano de 2020, dado a ser confirmado na ficha a publicar pela ERSAR 

em 2021, nos termos previstos no referido anexo IV. 

O incumprimento das condições relativas aos critérios de elegibilidade do beneficiário determina a não conformidade da 

candidatura com o Aviso e consequentemente a não aprovação da candidatura. 

Para além dos critérios gerais de elegibilidade das operações (ponto 11.2 do Aviso), só são consideradas elegíveis as candidaturas 

que respeitem cumulativamente as seguintes condições:  

a) Correspondam a investimentos em melhorias nos sistemas de tratamento de águas residuais urbanas, para produção de ApR, 

através da instalação ou incremento de etapas de afinamento do tratamento existente em ETARs, construção de 

infraestruturas de armazenamento e transporte de ApR em conduta, até local onde possa vir a ser acedida por qualquer 

utilizador final, em conformidade com o princípio da universalidade, em condições de acesso transparentes, objetivas e não 

discriminatórias, com vista a possibilitar uma gestão integrada de recursos hídricos. Os investimentos podem englobar a 

construção de sistemas de adução, elevação, armazenamento e instalação de equipamento que seja necessário para 

disponibilizar o ponto de entrega de ApR e para a preservação da sua qualidade (como por exemplo, postos de recloragem), 

tendo de ser disponibilizado o ponto de entrega de ApR aos utilizadores finais em condições objetivas, transparentes e não 

discriminatórias.  

b) Comprovem através de parecer da APA que os investimentos candidatados estão enquadrados num Plano Regional de 

Eficiência Hídrica, ou nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), de modo a confirmar que os mesmos se localizam 

em zonas consideradas de escassez e contribuem para uma gestão integrada de recursos hídricos; Para obtenção deste 

parecer, o respetivo pedido deverá ser remetido à APA até 15 dias seguidos antes da data de fecho do aviso, formulado do 

seguinte modo: E-mail dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo da APA, para o endereço 

candidaturas.poseur@apambiente.pt colocando no assunto o código e designação deste Aviso, bem como a designação 

específica da Operação com um breve resumo da mesma.  

c) Apresentem um estudo de procura que identifique os consumos previstos de ApR, o universo não discriminatório de 

potenciais utilizadores de ApR e a justificação fundamentada do investimento a realizar;  

https://poseur.portugal2020.pt/media/42547/anexo-iv-aplica%C3%A7%C3%A3o-dos-crit%C3%A9rios-de-elegibilidade-dos-benefici%C3%A1rios-art%C2%BA98%C2%BA-6.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/42547/anexo-iv-aplica%C3%A7%C3%A3o-dos-crit%C3%A9rios-de-elegibilidade-dos-benefici%C3%A1rios-art%C2%BA98%C2%BA-6.pdf
mailto:candidaturas.poseur@apambiente.pt
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e) Comprovem a existência de Relatório de avaliação do risco para a saúde e para os recursos hídricos; 

f) Apresentem a Licença de Produção de ApR emitida pela APA, nos termos previstos no Decreto-lei n.º 119/2019, de 21 de 

agosto ou no mínimo comprovem que a mesma foi solicitada à APA através de cópia do respetivo pedido. Neste último caso, 

a licença deverá ser apresentada até ao início da execução dos investimentos previstos na candidatura;  

g) Demonstrem, através de declaração da autoridade pública competente, que o projeto a financiar se insere no âmbito da 

missão de serviço público de recolha e tratamento de águas residuais;  

h) Apresentem Declaração do Beneficiário em como os ativos associados ao projeto serão utilizados exclusivamente no âmbito 

da respetiva missão de serviço público e no cumprimento das respetivas obrigações legais e contratuais de recolha e 

tratamento de águas residuais urbana  

Não são elegíveis candidaturas destinadas exclusivamente à produção de água para utilização na própria instalação de 

tratamento.  

O Beneficiário terá que assegurar o cumprimento do disposto no artigo 97.º do RE SEUR, nomeadamente os seguintes critérios 

específicos:  

a) Demonstrar alinhamento com a estratégia e objetivos definidos no PENSAAR 2020, no caso das operações relativas ao 

território continental;  

b) Apresentar evidências de que a entidade com competência para autorizar o investimento, ou seja a entidade titular, se não 

for a entidade candidata, concorda com a sua realização, seja por o mesmo se encontrar inscrito no respetivo contrato, ou 

por declaração autónoma, atestando que o investimento se enquadra na respetiva missão de serviço público de recolha e 

tratamento de águas residuais urbanas;  

c) Comprovar que a operação candidata corresponde à otimização do investimento na perspetiva do interesse público e dos 

benefícios esperados e demonstrar a viabilidade e sustentabilidade do investimento;  

d) Demonstrar que se encontra refletido no modelo económico-financeiro o financiamento comunitário, assegurando que o 

mesmo reverte integralmente a favor da tarifa, no caso das entidades gestoras cuja regulação económica tem subjacente um 

contrato;  

e) Demonstrar que a operação configura um objeto que se concretiza através de um conjunto de obras, equipamentos e serviços 

relacionados exclusivamente entre si e que são física e financeiramente autónomos face a outros investimentos a realizar.  

Conforme previsto no número 3 do artigo 97º do RESEUR, as intervenções de modernização ou reconversão em infraestruturas 

intervencionadas anteriormente com o apoio dos fundos comunitários, não são elegíveis. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 

anterior e de acordo com o número 4 do artigo 97º daquele Regulamento, poderão ser objeto de financiamento intervenções 

que não alterem o fim inicialmente previsto e que tenham como objetivo o aumento de capacidade de tratamento instalada ou 

fases de tratamento adicionais, com vista a maximizar os resultados para efeito de cumprimento de normativo. 

Sem prejuízo das regras e limites à elegibilidade de despesas definidas no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de 

outubro, são elegíveis as despesas indispensáveis à concretização das operações que vierem a ser aprovadas no âmbito do 

presente Aviso, resultantes dos custos reais incorridos com a realização da operação, previstas nos artigos 7.º e 99.º do RE SEUR.  

A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de 6.000.000€ (seis milhões de euros). 

A forma do apoio a conceder às candidaturas a aprovar no âmbito do presente Aviso reveste a natureza de subvenções não 

reembolsáveis. A taxa máxima de comparticipação comunitária a aplicar às operações é de 70%, incindindo sobre o custo total 

elegível. 

 

+info: POSEUR-12-2020-07 

Anexo I – Processo de decisão das candidaturas 

Anexo II - Parâmetros e Critérios de Seleção 

Anexo III - Indicadores de Realização e de Resultado 

Anexo IV – Aplicação dos critérios de elegibilidade dos beneficiários (alíneas b), c) e d) do nº1 do referido artigo 98.º)  

Guião I a) - Nota Orientações Análise Financeira  

 
 
 

https://poseur.portugal2020.pt/media/42571/aviso-poseur-12-2020-07.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/42543/anexo-i-processo-de-decis%C3%A3o-das-candidaturas-6.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/42542/anexo-ii-par%C3%A2metros-crit%C3%A9rios-sele%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/42544/anexo-iii-indicadores-de-realiza%C3%A7%C3%A3o-e-de-resultado.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/42547/anexo-iv-aplica%C3%A7%C3%A3o-dos-crit%C3%A9rios-de-elegibilidade-dos-benefici%C3%A1rios-art%C2%BA98%C2%BA-6.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/42554/gui%C3%A3o-i-a-nota-orienta%C3%A7%C3%B5es-an%C3%A1lise-financeira-8.pdf
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PROGRAMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE SISTEMAS DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS 

Entidades elegíveis: municípios, as entidades gestoras de sistemas de gestão de resíduos urbanos responsáveis pelas atividades 

de recolha indiferenciada ou recolha seletiva de biorresíduos ou entidades gestoras de sistemas de gestão de resíduos 

intermunicipais nas quais tenha sido delegada essa responsabilidade pelos municípios. 

Caso seja opção dos municípios, ou respetivas entidades gestoras, o estudo poderá ser desenvolvido em parceria no 
âmbito das comunidades intermunicipais que abranjam um conjunto de municípios contíguos ou das associações de 
municípios que abranjam um conjunto de municípios contíguos, sendo essas entidades consideradas como elegíveis nesse 
âmbito. Quando não se trate do município, a entidade beneficiária deverá apresentar documento(s) que comprove(m) que 
houve delegação do serviço pelo município ou que o município incumbe a entidade de realizar este projeto.  
Será elegível, no máximo, um projeto por área geográfica municipal, sendo o beneficiário o município ou a entidade a 
quem este tenha delegado a competência pela recolha indiferenciada na área geográfica municipal. 
As entidades gestoras municipais podem apresentar candidatura em parceria, de modo a ser desenvolvido um estudo 
conjunto para vários municípios e/ou em articulação com a entidade gestora intermunicipal do sistema de gestão de 
resíduos urbanos responsável pelo tratamento nessa área geográfica, desde que nesta tenha sido delegada a 
responsabilidade pela realização do estudo pela entidade gestora municipal. 

 

Candidaturas até: 14 de agosto de 2020 (23:59 horas) 

Os biorresíduos representam uma grande quantidade de recursos que podem ser utilizados em novas aplicações. Numa 

bioeconomia circular, a reciclagem dos biorresíduos é uma estratégia crucial para otimizar o uso de biomassa existente, através, 

por um lado, dos processos eficientes de compostagem que produzem o composto que enriquece os solos com nutrientes e atua 

como um repositório de carbono e, por outro, a digestão anaeróbia que pode ser utilizada para a produção de energia. É por isso 

crucial a transição para uma recolha seletiva de biorresíduos, pois só desta forma será conseguida a recuperação dos produtos 

que resultam do seu tratamento.  

Sendo a separação e reciclagem na origem e a recolha seletiva de biorresíduos uma responsabilidade municipal, compete aos 

municípios definir, seguindo critérios de custo eficazes, a melhor forma de os gerir, seja por si, ou contratando-a terceiros. É 

importante a realização de estudos para avaliar as melhores soluções e assegurar a racionalidade dos investimentos a realizar. A 

Agência Portuguesa do Ambiente desenvolveu e publicou, em 2019, um Estudo prévio sobre a implementação da recolha seletiva 

em Portugal continental, incidindo em especial sobre o fluxo dos biorresíduos que identifica o potencial de recolha de 

biorresíduos para as diferentes áreas geográficas e importa, por isso, considerar para a elaboração de futuros estudos sobre esta 

matéria. 

Neste contexto, através do Despacho n.º 7262/2020, é criado o Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o 

Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos, que tem como objetivos gerais identificar as melhores soluções a 

implementar com vista a assegurar que os biorresíduos são separados e reciclados na origem ou recolhidos seletivamente com 

a máxima eficiência pelos sistemas em baixa e devidamente encaminhados para tratamento nas infraestruturas dos sistemas em 

alta, de modo a obter benefícios económicos globais na sua valorização, evitando em paralelo os custos e impactos decorrentes 

da necessidade de eliminação deste tipo de resíduos.  

As soluções a implementar devem ter por objetivo:  

• O aproveitamento local dos biorresíduos produzidos (compostagem doméstica) 

• A disponibilização de equipamentos de separação e reciclagem na origem (compostagem comunitária) 

• A disponibilização de uma rede de recolha seletiva de biorresíduos 

• O desvio de biorresíduos de aterro e valorização energética 

• A recolha de biorresíduos com qualidade e em quantidade suficientes para justificar o tratamento em alta 

• A valorização orgânica dos biorresíduos recolhidos seletivamente ocorre apenas em linhas dedicadas, não sendo permitida a 

mistura de resíduos recolhidos seletivamente com os resíduos indiferenciados.  

São objetivos específicos destes estudos:  

• A identificação dos investimentos necessários para assegurar a separação e reciclagem na origem, a recolha seletiva, o 

tratamento dos biorresíduos que servirá de base à identificação das necessidades de financiamento comunitário e nacional 

neste setor 

https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/EstudoBiorresiduos2019.pdf
https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/EstudoBiorresiduos2019.pdf
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• A promoção da articulação entre as entidades gestoras responsáveis pela recolha seletiva dos biorresíduos e os sistemas de 

gestão de resíduos urbanos responsáveis pelo seu tratamento 

• A otimização da capacidade instalada e a instalar pelos sistemas de tratamento de resíduos urbanos, em função dos 

quantitativos de biorresíduos que se prevê que venham a ser recolhidos, nomeadamente os quantitativos estimados de 

acordo com o estudo prévio sobre a implementação da recolha seletiva em Portugal continental 

• A identificação do potencial de aproveitamento de biorresíduos em cada área geográfica, nomeadamente através da sua 

valorização energética e valorização orgânica, através do uso do digesto e do composto para enriquecimento dos solos, entre 

outros usos 

• A elaboração de um diagnóstico ao nível nacional que possibilite o desenvolvimento do futuro plano estratégico dos resíduos 

urbanos (PERSU 2030) 

• A obtenção de estudos robustos que sirvam de base à definição de prioridades para a atribuição de fundos no próximo quadro 

comunitário de apoio.  

São suscetíveis de apoio os projetos que visem o desenvolvimento de um estudo que caraterize as seguintes dimensões 

respeitantes aos biorresíduos:  

• Resíduos alimentares:  

o Iniciativas de prevenção e separação e reciclagem dos biorresíduos na origem a desenvolver (desperdício alimentar, 

compostagem doméstica e comunitária) e respetivas estimativas de biorresíduos desviados e população abrangida 

o Áreas abrangidas por separação e reciclagem na origem (compostagem doméstica e/ou comunitária) e respetivas 

estimativas de biorresíduos desviados e população abrangida, modelo de garantia de qualidade do composto e respetivos 

destinos de aplicação do composto resultante;  

o Instrumentos de controlo e de medição das soluções de compostagem doméstica e comunitária 

o Áreas abrangidas pela recolha seletiva (clientes não domésticos e domésticos) e respetivas estimativas de biorresíduos 

desviados e população abrangida 

o Recursos e meios afetos à operacionalização da recolha seletiva (clientes não domésticos e domésticos) os modelos de 

recolha a implementar (porta-a -porta; equipamentos de proximidade, entre outros), partilha de equipamentos/meios com 

outros municípios 

o Enquadramento temporal das ações (com o desenvolvimento de um cronograma incluindo os três períodos importantes 

no âmbito da recolha de biorresíduos — 2023, 2027 e 2030) 

o Definição de um conjunto de indicadores mensuráveis dos resultados e do impacto esperado.  

• Resíduos verdes:  

o Áreas abrangidas pela recolha de verdes e respetivas estimativas de biorresíduos desviados; 

o Áreas de implementação da compostagem (por exemplo, em parques de maturação) 

o Destino potencial do composto (identificação dos jardins, hortas comunitárias, setor agrícola, entre outros) 

o Enquadramento temporal das ações (com o desenvolvimento de um cronograma incluindo os três períodos importantes 

no âmbito da recolha de biorresíduos — 2023, 2027 e 2030) 

o Definição de um conjunto de indicadores mensuráveis dos resultados e do impacto esperado 

A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Programa é de 1.400.000 €. A dotação por município é de 5.000 €, 

sendo a dotação dos projetos desenvolvidos por entidade gestora que abranja mais de um município ou dos projetos 

desenvolvidos em parceria correspondente à soma das dotações dos municípios envolvidos. No caso de haver mais de uma 

entidade gestora para o mesmo município, deverá o município respetivo definir qual a entidade responsável pela elaboração do 

estudo ao nível municipal, que será para todos os efeitos o beneficiário. 

+info: Despacho n.º 7262/2020 

 

  

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/despacho-biorresiduos-docx
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Outros apoios do âmbito do Plano de Estabilidade Económica e Social (PEES) 

PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL + 

Entidades elegíveis: instituições particulares de solidariedade social, ou legalmente equiparadas, que detenham cooperação com 
o ISS, I. P., para o desenvolvimento de respostas sociais, conforme previsto na Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na redação 
em vigor, e entidades privadas que desenvolvam atividades de apoio social licenciadas, nos termos do Decreto-Lei n.º 64/2007, 
de 14 de março, na redação em vigor, bem como as entidades representativas daqueles setores, para projetos das suas 
associadas..  

A Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho, estabelece um sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais ao 

contexto da doença COVID-19, doravante designado Programa Adaptar Social +. 

O Programa Adaptar Social + visa apoiar as instituições particulares de solidariedade social, ou legalmente equiparadas, que 

detenham cooperação com o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), para o desenvolvimento de respostas sociais, bem 

como entidades privadas que desenvolvam atividades de apoio social licenciadas, na adaptação dos equipamentos sociais, na 

alteração dos métodos de organização do trabalho, de relacionamento com os utentes, familiares e outros, às condições que 

garantam a implementação das medidas preventivas de contágio da COVID-19 face às recomendações das autoridades 

competentes estabelecidas no contexto da pandemia. 

As entidades beneficiárias devem cumprir os seguintes critérios de elegibilidade: 

a) Estar legalmente constituídas em 1 de março de 2020 

b) Dispor de contabilidade organizada e ter a situação regularizada em matéria de obrigações contabilísticas, designadamente 

a prestação de contas ao ISS, I. P., se e quando aplicável 

c) Ter ou poder assegurar, até à assinatura do termo de aceitação, a situação tributária e contributiva regularizada perante a 

administração fiscal e a segurança social. 

Os projetos, para serem elegíveis, devem cumprir os seguintes requisitos: 

a) Ter por objetivo a realização de um investimento de valor em despesa elegível não superior a 10.000€, para a adaptação 

das respostas e equipamentos sociais ao contexto da doença COVID-19, garantindo a segurança dos trabalhadores, utentes 

e outros, cumprindo as normas estabelecidas e as recomendações das autoridades competentes 

b) Estar em conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhes forem aplicáveis. 

São elegíveis, para suprir as necessidades por um período máximo de seis meses, as seguintes despesas realizadas a partir do dia 

19 de março de 2020 e com duração máxima de execução até 31 de dezembro de 2020: 

a) Aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização pelos trabalhadores e utentes, nomeadamente máscaras, 

luvas, viseiras e outros 

b) Aquisição e instalação de equipamentos de higienização, de dispensa automática de desinfetantes, bem como respetivos 

consumíveis, nomeadamente solução desinfetante 

c) Aquisição e instalação de equipamentos para monitorização de parâmetros vitais que permitam detetar precocemente 

sintomas de COVID-19, tais como aparelhos de medição de pressão arterial, termómetros e oxímetros 

d) Contratação de serviços de desinfeção das instalações 

e) Reorganização e adaptação de locais e de layout de espaços às orientações e boas práticas do atual contexto, 

designadamente instalação de portas automáticas, instalação de soluções de iluminação por sensor, instalação de 

dispensadores por sensor nas casas de banho, criação de áreas de contingência, entre outros 

f) Isolamento físico de espaços, designadamente instalação de divisórias entre equipamentos, células de produção, 

secretárias, postos ou balcões de atendimento 

g) Aquisição e instalação de outros dispositivos de controlo e distanciamento físico 

h) Custos com a aquisição e colocação de informação e orientação dirigidas aos trabalhadores, aos utentes e ao público, 

incluindo sinalização vertical e horizontal, no interior e exterior dos espaços 

i) Aquisição de serviços de consultoria especializada para a adaptação das respostas sociais aos novos desafios do contexto 

subsequente à pandemia da doença COVID-19, nomeadamente para o redesenho do layout das instalações, para a 

elaboração de planos de contingência e manuais de boas práticas. 

São igualmente elegíveis as despesas com a realização de ações de formação profissional para os trabalhadores das respostas 

sociais, no âmbito de projetos apresentados pelas entidades representativas do setor social e solidário e do setor lucrativo. 

O procedimento de acesso e financiamento tem as seguintes regras: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/518425/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138963711/details/maximized
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• Os projetos concretizados ao abrigo da presente portaria são apresentados por entidade elegível, junto dos centros distritais 

do ISS, I. P., onde a entidade tenha a sua sede social, através de formulário próprio e enviado para caixa de correio eletrónico 

criada para o efeito e disponível no site da segurança social. 

• As candidaturas são decididas de acordo com os critérios e requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 3.º e 4.º, avaliação 

técnica e parecer, sendo o incentivo apurado com base no mapa síntese do orçamento da intervenção a realizar, apresentado 

na candidatura. 

• O ISS, I. P., analisa o pedido e emite decisão no prazo de 10 dias úteis após a data de apresentação da candidatura. 

• As entidades devem manter atualizada a informação relativa à intervenção realizada e disponibilizar a mesma ao ISS, I. P., 

para efeitos de acompanhamento e monitorização. 

• A aceitação da decisão da concessão do incentivo é feita mediante assinatura do termo de aceitação, nos termos a definir 

nos avisos para apresentação da candidatura. 

• A decisão de aprovação caduca caso não seja assinado o termo de aceitação no prazo máximo de 30 dias a contar da data da 

decisão. 

• O ISS, I. P., pode suspender ou cancelar a receção de candidaturas em função do esgotamento da dotação prevista na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, para o Programa Adaptar Social +. 

• Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável e a taxa de incentivo a atribuir é de 80 % sobre o valor 

total das despesas elegíveis realizadas. 

Ao abrigo do Programa Adaptar Social + apenas é aceite uma candidatura por instituição. Os apoios concedidos ao abrigo do 

Programa Adaptar Social + não são cumuláveis com quaisquer outros programas ou auxílios públicos para as mesmas despesas. 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
+ info.: Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho 

 

LINHAS DE APOIO AO SETOR CULTURAL 

A Portaria n.º 180/2020, de 3 de agosto, estabelece as normas aplicáveis às seguintes Linhas de Apoio ao Setor Cultural, no 

âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 

de junho: 

a) Linha de apoio à adaptação dos espaços às medidas decorrentes da COVID-19; 

b) Linha de apoio às entidades artísticas profissionais; 

c) Linha de apoio social adicional aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura. 

 

Linha de apoio à adaptação dos espaços às medidas decorrentes da COVID-19 

a) Âmbito e destinatários 

o A linha de apoio à adaptação dos espaços às medidas decorrentes da COVID-19 visa apoiar a adaptação de espaços e 

equipamentos culturais, designadamente teatros, cineteatros e auditórios culturais, às regras e recomendações das 

autoridades competentes no contexto da pandemia COVID-19, incluindo dos métodos de organização de trabalho e de 

relacionamento com o público. 

o Podem solicitar apoio no âmbito da presente linha as pessoas coletivas de direito privado com sede em Portugal que 

exerçam atividades de natureza não lucrativa e sejam proprietárias ou responsáveis pela gestão dos espaços e 

equipamentos referidos no número anterior. 

o Não são elegíveis para apoio no âmbito da presente linha: (a) as fundações privadas ou as fundações públicas de direito 

privado que tenham outro tipo de financiamento continuado, assegurado pelo programa orçamental da área da cultura, 

bem como as associações exclusivamente constituídas por entidades públicas e as empresas do setor público empresarial; 

(b) as entidades que tenham beneficiado de outros apoios ou incentivos destinados à adaptação da atividade económica 

face ao novo contexto criado pela COVID-19, designadamente no âmbito do Programa ADAPTAR; (c) as entidades 

proprietárias ou responsáveis pela gestão de salas de cinema e recintos equiparados que possuam exclusivamente 

condições para exibição cinematográfica, as quais podem pedir apoio no âmbito das linhas a operacionalizar pelo Instituto 

do Cinema e do Audiovisual, I. P. 

o São elegíveis, designadamente, as seguintes despesas realizadas entre 18 de março e a data de apresentação do pedido, 

para um período máximo de seis meses: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139348420/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135391594/details/normal?l=1
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a) Aquisição de equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscaras, luvas, viseiras e outros; 

b) Aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de dispensa automática de desinfetantes, bem como 

respetivos consumíveis, nomeadamente solução desinfetante; 

c) Contratação de serviços de desinfeção das instalações; 

d) Aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático, abrangendo os que utilizem tecnologia 

contactless, incluindo os custos com a contratação do serviço; 

e) Reorganização e adaptação de locais de trabalho e de layout de espaços às orientações e boas práticas do atual 

contexto; 

f) Custos com a aquisição e colocação de informação e orientação aos colaboradores e ao público, incluindo sinalização 

vertical e horizontal, no interior e exterior dos espaços. 

b) Montante financeiro disponível e ordem de atribuição 

o A dotação da presente linha de apoio é de 750.000€ 

o É atribuído a cada requerente o valor máximo de 2.000€. 

o Os apoios são atribuídos por ordem de apresentação dos pedidos, até ao limite da dotação. 

c) Prazo e requisitos do pedido 

o A apresentação de pedidos no âmbito da presente linha de apoio decorre entre 10 de agosto e 4 de setembro de 2020. 

o Os pedidos de apoio são apresentados por via eletrónica, mediante o preenchimento e submissão online do respetivo 

formulário e documentos anexos, através dos sítios na Internet https://pees.gov.pt/ ou 

https://www.culturaportugal.gov.pt/. 

o Consideram-se obrigatórios nos termos do número anterior os documentos comprovativos das despesas elegíveis, 

referidas no n.º 4 do artigo 4.º, que contenham o número de identificação de pessoa coletiva da entidade requerente. 

o Cada entidade apenas pode apresentar um pedido no âmbito da presente linha de apoio, podendo, cumulativamente, 

solicitar apoio no âmbito da linha de apoio às entidades artísticas profissionais 

Linha de apoio às entidades artísticas profissionais 

a) Âmbito e destinatários 

o A linha de apoio às entidades artísticas profissionais visa apoiar a retoma e manutenção das respetivas atividades e o seu 

regular funcionamento, tendo em conta os prejuízos decorrentes da suspensão total ou parcial de atividade no contexto 

da pandemia COVID-19. 

o Podem solicitar apoio no âmbito da presente linha as entidades consideradas elegíveis pela comissão de apreciação e não 

apoiadas no âmbito do programa de apoio sustentado 2020-2021 da DGARTES, em qualquer das áreas artísticas a 

concurso. 

o Podem ainda solicitar apoio, para efeitos de compensação dos prejuízos comprovadamente sofridos, as entidades 

beneficiárias do programa de apoio sustentado da DGARTES, relativamente às atividades incluídas no plano de atividades 

objeto de apoio pela DGARTES. 

b) Montante financeiro disponível e ordem de atribuição 

o A dotação da presente linha de apoio é de 3.000.000€. 

o No caso das entidades previstas no n.º 2 do artigo anterior que sejam responsáveis pela gestão ou programação, numa 

base permanente, de espaços de apresentação ou exibição públicas, próprios ou contratualizados com terceiros, é 

atribuído a cada requerente um valor correspondente a 35 % do montante anual que teriam direito a receber de acordo 

com a pontuação atribuída pela comissão de apreciação. 

o No caso das entidades previstas no n.º 2 do artigo anterior que não sejam responsáveis pela gestão ou programação, 

numa base permanente, de espaços de apresentação ou exibição públicas, próprios ou contratualizados com terceiros, é 

atribuído a cada requerente um valor correspondente a 25 % do montante anual que teriam direito a receber de acordo 

com a pontuação atribuída pela comissão de apreciação. 

o No caso das entidades previstas no n.º 3 do artigo anterior é atribuído a cada requerente o valor máximo correspondente 

a 50 % dos prejuízos comprovadamente sofridos, designadamente relativos a receitas de bilheteira, vendas de espetáculos 

ou coproduções, até ao limite de 7.500€ 

o Os apoios são atribuídos: (a) a todos os requerentes, no caso das entidades previstas no n.º 2 do artigo anterior; (b) por 

ordem de apresentação dos pedidos, até ao limite da dotação, no caso das entidades previstas no n.º 3 do artigo anterior. 

o Caso não se esgote a dotação da presente linha de apoio, pode ser atribuído apoio a entidades artísticas profissionais não 

previstas no n.º 2 e 3 do artigo anterior, em termos a definir por despacho do membro do Governo responsável pela área 

da cultura. 

https://www.culturaportugal.gov.pt/
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c) Prazo e requisitos do pedido 

o A apresentação de pedidos no âmbito da presente linha de apoio decorre entre 10 de agosto e 4 de setembro de 2020. 

o Os pedidos de apoio são apresentados por via eletrónica, mediante o preenchimento e submissão online do respetivo 

formulário e documentos anexos, através dos sítios na Internet https://pees.gov.pt/ ou www.culturaportugal.gov.pt/ . 

o Consideram-se obrigatórios nos termos do número anterior os seguintes documentos: (a) no caso das entidades referidas 

no n.º 2 do artigo 8.º, documentos comprovativos de que a entidade é responsável pela gestão ou programação, numa 

base permanente, de um espaço de apresentação ou exibição públicas, próprio ou contratualizado com terceiros; (b) no 

caso das entidades referidas no n.º 4 do artigo 8.º, documentos comprovativos dos prejuízos decorrentes da suspensão 

total ou parcial de atividade no contexto da pandemia COVID-19, designadamente relativos a receitas de bilheteira, 

vendas de espetáculos ou coproduções. 

o As entidades que apresentem um pedido de apoio no âmbito da presente linha podem solicitar cumulativamente apoio 

no âmbito da linha de apoio à adaptação dos espaços às medidas decorrentes da COVID-19 

Linha de apoio social adicional aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura 

a) Âmbito e destinatários 

o A linha de apoio social adicional aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura destina-se a complementar 

o apoio social concedido a pessoas singulares que sejam profissionais da cultura inscritas nas finanças com uma das 

atividades principais 59110, 59120, 59140, 59200, 90010, 90020 ou 90030 de acordo com a Classificação Portuguesa de 

Atividades Económicas, revista pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, na sua redação atual, ou com um dos 

códigos CIRS 2 (2010, 2011, 2019, 2012, 2013, 2014 e 2015) ou 3 (3010 e 3019), de acordo com a tabela aprovada 

pela Portaria n.º 1011/2001, de 21 de agosto, na sua redação atual. 

o Podem solicitar apoio no âmbito da presente linha as pessoas singulares que sejam exclusivamente trabalhadores 

independentes e tenham solicitado ou recebido um dos apoios extraordinários previstos nos artigos 26.º, 28.º-A e 28.º-B 

do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. 

b) Montante financeiro disponível e ordem de atribuição 

o É atribuído a cada requerente o valor máximo correspondente a 3 Indexantes de Apoios Sociais (3 x 438,81 euros), ao 

qual é descontado o valor recebido nos meses de abril e maio de 2020 no âmbito dos apoios referidos no n.º 2 do artigo 

anterior. 

o Os apoios são atribuídos por ordem de apresentação dos pedidos, até ao limite da dotação. 

c) Prazo e requisitos do pedido 

o A apresentação de pedidos no âmbito da presente linha de apoio decorre entre 3 de agosto e 4 de setembro de 2020. 

o Os pedidos de apoio são apresentados por via eletrónica, mediante o preenchimento e submissão online do respetivo 

formulário, através dos sítios na Internet https://pees.gov.pt/ ou www.culturaportugal.gov.pt/ 

o Cada pessoa singular apenas pode apresentar um pedido no âmbito da presente linha de apoio. 

+info: Portaria n.º 180/2020, de 3 de agosto 

 

APOIO EXTRAORDINÁRIO À RETOMA PROGRESSIVA 

Entidades elegíveis: empregadores de natureza privada, incluindo os do setor social, que tenham sido afetados pela pandemia 

da doença COVID-19 e que se encontrem, em consequência dela, em situação de crise empresarial. 

Para efeitos do presente decreto-lei considera-se situação de crise empresarial aquela em que se verifique uma quebra de 

faturação igual ou superior a 40 %, no mês civil completo imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o pedido inicial de 

apoio ou de prorrogação, face ao mês homólogo do ano anterior ou face à média mensal dos dois meses anteriores a esse 

período ou, ainda, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, face à média da faturação mensal entre o início 

da atividade e o penúltimo mês completo anterior ao mês civil a que se refere o pedido inicial de apoio ou de prorrogação. 

O Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, cria o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em 

situação de crise empresarial, com redução temporária do período normal de trabalho (PNT), no âmbito do Programa de 

Estabilização Económica e Social, tendo em vista a manutenção de postos de trabalho. 

Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com redução temporária de período normal de trabalho (Artigo 4.º) 

https://pees.gov.pt/
http://www.culturaportugal.gov.pt/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629150/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/516217/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://pees.gov.pt/
http://www.culturaportugal.gov.pt/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139348420/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/139209038/details/maximized
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O empregador que esteja em situação de crise empresarial pode aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva de 

atividade com redução temporária do PNT de todos ou alguns dos seus trabalhadores. 

Para efeitos de aplicação da redução temporária do PNT, o empregador comunica, por escrito, aos trabalhadores a abranger pela 

respetiva decisão, a percentagem de redução por trabalhador e a duração previsível de aplicação da medida, ouvidos os 

delegados sindicais e comissões de trabalhadores, quando existam, podendo o empregador fixar um prazo para pronúncia 

destes, nunca inferior a três dias úteis. 

A redução do PNT prevista no n.º 1 tem a duração de um mês civil, sendo prorrogável mensalmente até à data de cessação da 

produção de efeitos do presente decreto-lei, nos termos do artigo 19.º Para este efeito, a interrupção da redução temporária do 

PNT, com a respetiva suspensão do apoio, não prejudica a possibilidade de prorrogação do mesmo, podendo esta ser requerida 

em meses interpolados. 

O apoio é cumulável com um plano de formação aprovado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.). 

Durante a redução do PNT, o trabalhador pode exercer outra atividade remunerada. 

Enquanto se verificar a aplicação da redução do PNT, o empregador pode proceder à admissão de novo trabalhador, exceto para 

o preenchimento de posto de trabalho suscetível de ser assegurado por trabalhador em situação de redução, podendo ainda, 

em qualquer situação, renovar contrato a termo ou converter contrato a termo em contrato por tempo indeterminado. 

Limites máximos de redução do período normal de trabalho (Artigo 5.º) 

A redução temporária do PNT, por trabalhador, tem os seguintes limites: 

a) No caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 40 %, a redução do PNT, por trabalhador, pode 

ser, no máximo: 

i. De 50 %, nos meses de agosto e setembro de 2020; e 

ii. De 40 %, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020; 

b) No caso de empregador com quebra de faturação igual ou superior a 60 %, a redução do PNT, por trabalhador, pode 

ser, no máximo: 

i. De 70 %, nos meses de agosto e setembro de 2020; e 

ii. De 60 %, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. 

Para efeitos de fiscalização, a redução do PNT é aferida em termos médios, por trabalhador, no final de cada mês, com respeito 

pelos limites máximos do PNT diário e semanal previstos no Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 

na sua redação atual. 

Apoio financeiro (Artigo 7.º) 

Durante a redução do PNT o empregador tem direito a um apoio financeiro exclusivamente para efeitos de pagamento da 

compensação retributiva aos trabalhadores abrangidos pela redução. 

O apoio corresponde a 70 % da compensação retributiva, sendo suportado pela segurança social e cabendo ao empregador 

assegurar os remanescentes 30 %. 

A segurança social transfere o respetivo apoio ao empregador para pagar a compensação retributiva do trabalhador, não 

podendo o mesmo ser utilizado para fim diverso. 

O pagamento da retribuição, conjuntamente com a compensação retributiva, é efetuado pelo empregador na respetiva data de 

vencimento. 

O pagamento do apoio financeiro é efetuado, obrigatoriamente, por transferência bancária. 

Apoio adicional (Artigo 8.º) 

Sem prejuízo do apoio financeiro previsto no artigo anterior, nas situações em que a quebra de faturação a que se refere o n.º 1 

do artigo 5.º seja igual ou superior a 75 %, o empregador tem direito a um apoio adicional correspondente a 35 % da retribuição 

normal ilíquida pelas horas trabalhadas devidas a cada trabalhador com redução do PNT. 

A soma do apoio adicional referido no número anterior e do apoio referido no artigo 7.º não pode ultrapassar o valor de três 
vezes a RMMG. 
 
+info: Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho 
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MEDIDAS FISCAIS DE APOIO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO QUADRO DA RESPOSTA AO NOVO CORONAVÍRUS 

SARS-COV-2 E À DOENÇA COVID-19 

Entidades elegíveis: micro, pequenas e médias empresas no quadro da resposta ao novo coronavírus SARS-CoV-2 e à doença 

COVID-19 

A Lei n.º 29/2020, de 31 de julho, estabelece: 

a) A suspensão temporária do pagamento por conta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) para entidades 

classificadas como micro, pequenas ou médias empresas (PME), na aceção do artigo 2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 

372/2007, de 6 de novembro, e cooperativas; 

b) A possibilidade de reembolso da parte do pagamento especial por conta que não foi deduzida, antes do final do período 

definido no n.º 3 do artigo 93.º do Código do IRC, a partir do primeiro período de tributação seguinte, no que diz respeito a 

entidades classificadas como micro, pequenas ou médias empresas (PME), na aceção do artigo 2.º do anexo ao Decreto-Lei 

n.º 372/2007, de 6 de novembro, e cooperativas; 

c) Um prazo máximo para a efetivação do reembolso do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), do IRC e do imposto sobre 

o rendimento de pessoas singulares (IRS) quando o resultado da retenção na fonte de pagamentos por conta ou de 

liquidações for superior ao imposto devido. 

Suspensão temporária do pagamento por conta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (art.º 2.º) 

As entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas ou médias empresas, na aceção do artigo 2.º do anexo 

ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, podem ser dispensadas dos pagamentos por conta definidos pelos artigos 105.º, 

106.º e 107.º do Código do IRC. 

As entidades abrangidas pela dispensa prevista no número anterior que pretendam efetuar o pagamento por conta podem 

realizar esse pagamento, nos termos e nos prazos definidos por lei, tendo em conta a alteração resultante do Despacho n.º 

104/2020 - XXII, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. 

Devolução antecipada de pagamentos especiais por conta não utilizados (art.º 3.º) 

As entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas ou médias empresas, na aceção do artigo 2.º do anexo 

ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, podem solicitar, em 2020, o reembolso integral da parte do pagamento especial 

por conta que não foi deduzida até ao ano de 2019, com dispensa do cumprimento do prazo definido no n.º 3 do artigo 93.º do 

Código do IRC. 

Prazo máximo para a efetivação do reembolso do imposto sobre o valor acrescentado, do imposto sobre o rendimento de 

pessoas coletivas e do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (art.º 4.º) 

Quando o montante de retenção na fonte, de pagamentos por conta ou de liquidações de IVA for superior ao imposto devido, o 
reembolso é efetuado no prazo de 15 dias após a entrega da respetiva declaração por parte do sujeito passivo, relativamente 
aos seguintes impostos: IVA; IRC; IRS. 
 
+info.: Lei n.º 29/2020, de 31 de julho  

 

MEDIDA EXCECIONAL RELATIVA ÀS COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DA SEGURANÇA SOCIAL 

Entidades elegíveis: instituições particulares de solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, organizações não-

governamentais das pessoas com deficiência no funcionamento das respostas sociais 

A Portaria n.º 160/2020, de 26 de julho, alarga o prazo de vigência da medida excecional relativa às comparticipações financeiras 

da segurança social, tendo em vista apoiar as instituições particulares de solidariedade social, cooperativas de solidariedade 

social, organizações não-governamentais das pessoas com deficiência no funcionamento das respostas sociais, bem como define 

regras para a revisão das comparticipações familiares. 

Comparticipação financeira da segurança social (artigo 2.º) 

O montante da comparticipação financeira da segurança social devido às instituições, nas respostas que estiveram suspensas, 

mantém-se inalterado, até 30 de setembro de 2020, face ao valor referente ao mês de fevereiro de 2020, caso a frequência 

registada seja inferior à verificada no referido mês. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629439/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629439/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629439/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629439/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139209028/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136675189/details/maximized
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As instituições abrangidas pelo disposto no presente artigo devem manter todos os trabalhadores ao serviço das respostas 

sociais, bem como o pagamento da totalidade da respetiva retribuição, sob pena de restituição das comparticipações recebidas 

ao abrigo da presente portaria. 

As instituições devem, igualmente, assegurar a totalidade da retribuição devida às amas, sob pena da restituição das 

comparticipações recebidas ao abrigo da presente portaria. 

Comparticipações familiares (artigo 3.º) 

Para o cálculo do valor da comparticipação familiar, no âmbito do presente período excecional, as instituições devem proceder 

à revisão do cálculo de base à determinação da comparticipação familiar, nos termos da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, 

na sua redação atual. 

A revisão deste valor deve atender às alterações das circunstâncias que determinaram o montante da respetiva comparticipação, 

nomeadamente os rendimentos dos agregados familiares, por referência ao mês anterior. 

Domiciliação de apoio social (artigo 4.º) 

Durante o período em que se mantiver suspensa a resposta social de Centro de Dia e nas situações em que seja necessário 

domiciliar o apoio prestado, é prorrogada a majoração da comparticipação financeira da segurança social, de acordo com o 

previsto nos n.º 1 a 5 do artigo 5.º da Portaria n.º 85-A/2020, de 3 de abril. 

Diferimento de pagamentos ao Fundo de Reestruturação do Setor Solidário (FRSS) (artigo 5.º) 

No âmbito da Portaria n.º 31/2014, de 5 de fevereiro, mediante requerimento, fundamentado e dirigido ao conselho de gestão 

do Fundo de Reestruturação do Setor Solidário, a entidade beneficiária pode solicitar o diferimento do reembolso devido nos 

terceiro e quarto trimestres de 2020, no âmbito do acordo de reembolso do apoio financeiro em vigor. 

Nas situações previstas no número anterior o prazo excecional máximo previsto no n.º 3 do artigo 7.º da Portaria n.º 31/2014, 

de 5 de fevereiro, é alargado por um ano, ficando sujeito à mesma taxa de juro dos dois últimos anos antes do alargamento 

excecional. 

Prestação de contas anuais (artigo 6.º) 

Para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 24-A/2020, de 29 de maio, é prorrogado, até 31 de outubro, o 
prazo para apresentação das contas relativas ao ano de 2019 aos serviços do Instituto da Segurança Social, I. P. 
 
+info.: Portaria n.º 160/2020, de 26 de julho 

 

INCENTIVO EXTRAORDINÁRIO À NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL 

Entidades elegíveis: empregadores que tenham beneficiado do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou 

do plano extraordinário de formação previstos no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual, nos termos 

do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho 

A Portaria nº 170-A/2020, de 13 de julho, regulamenta o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, 

previsto no Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho. 

O incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial é parte integrante dos apoios ao emprego na retoma 

contemplados no Programa de Estabilização Económica e Social, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, 

de 6 de junho, e tem como objetivo apoiar a manutenção do emprego e reduzir o risco de desemprego dos trabalhadores de 

entidades empregadoras afetadas por crise empresarial em consequência da pandemia causada pela doença COVID-19, através 

da atribuição de um apoio ao empregador na fase de regresso dos seus trabalhadores à prestação normal de trabalho e de 

normalização da atividade empresarial. 

Concessão do incentivo (Artigo 4.º) 

A concessão do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial apenas tem lugar depois de cessada a aplicação 

do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou do plano extraordinário de formação referidos no artigo 3.º 

Modalidades de apoio (Artigo 5.º) 

1. O incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial é concedido numa das seguintes modalidades: 

a) Apoio no valor de uma retribuição mínima mensal garantida (RMMG) por trabalhador abrangido pelas medidas referidas 

no artigo 3.º, pago de uma só vez; ou 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136675189/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/137808868
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b) Apoio no valor de duas RMMG por trabalhador abrangido pelas medidas referidas no artigo 3.º, pago de forma faseada 

ao longo de seis meses. 

2. Para efeitos de determinação do montante do apoio previsto no número anterior, consideram-se os seguintes critérios: 

a) Quando o período de aplicação das medidas referidas no artigo 3.º tenha sido superior a um mês, o montante do apoio 

é determinado de acordo com a média aritmética simples do número de trabalhadores abrangidos por cada mês de 

aplicação desse apoio; 

b) Quando o período de aplicação das medidas referidas no artigo 3.º tenha sido inferior a um mês, o montante do apoio 

previsto na alínea a) do n.º 1 é reduzido proporcionalmente; 

c) Quando o período de aplicação das medidas referidas no artigo 3.º tenha sido inferior a três meses, o montante do 

apoio previsto na alínea b) do n.º 1 é reduzido proporcionalmente. 

3. A aplicação da regra da proporcionalidade prevista nas alíneas b) e c) é efetuada de acordo com o número de dias de aplicação 

das medidas referidas no artigo 3.º (destinatários/beneficiários). 

4. Acresce à modalidade de apoio prevista na alínea b) do n.º 1 o direito a dispensa parcial de 50 % do pagamento de 

contribuições para a segurança social a cargo da entidade empregadora, com referência aos trabalhadores abrangidos pelo 

plano extraordinário de formação ou pelo apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho previstos no Decreto-

Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual, nos termos estabelecidos no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

27-B/2020, de 19 de junho. 

5. Quando haja criação líquida de emprego, através da celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado, nos três 

meses subsequentes ao final da concessão do apoio previsto na alínea b) do n.º 1, o empregador tem direito, no que respeita 

a esses contratos, a dois meses de isenção total do pagamento de contribuições para a segurança social a cargo da entidade 

empregadora, nos termos estabelecidos no n.º 8 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho, sem prejuízo do 

disposto no Decreto-Lei n.º 72/2017, de 21 de junho, quando mais favorável. 

Deveres do empregador (Artigo 7.º) 

O termo de aceitação previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º define os deveres determinados pela concessão do incentivo 

extraordinário à normalização da atividade empresarial, nos termos estabelecidos no artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 27 -B/2020, 

de 19 de junho 

Para efeitos de dever de manutenção do nível de emprego, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 27 

-B/2020, de 19 de junho:  

a) A verificação do cumprimento da obrigação de manutenção do nível de emprego é efetuada oficiosamente, 

designadamente com base na informação prestada pelo ISS, I. P., ao IEFP, I. P.;  

b) Não são contabilizados, para efeitos de verificação da obrigação de manutenção do nível de emprego, os contratos de 

trabalho que cessem, mediante comprovação pelo empregador: i) Por caducidade de contratos a termo; ii) Na sequência 

de denúncia pelo trabalhador; em caso de impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de o trabalhador prestar 

o seu trabalho ou de o empregador o receber; iii) Em caso de reforma do trabalhador, por velhice ou invalidez; iv) Na 

sequência de despedimento com justa causa promovido pelo empregador;  

c) Não relevam as situações em que a variação do nível de emprego decorra de transmissão de estabelecimento, de parte 

de estabelecimento, ou equivalente, quando concomitantemente haja garantia, legal ou convencional, da manutenção 

pelo transmissionário dos contratos de trabalho abrangidos pela transmissão. 

Pagamento do apoio (Artigo 8.º) 

O pagamento do apoio previsto no n.º 1 do artigo 5.º é efetuado nos seguintes termos:  

a) No caso do apoio previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º, o pagamento é efetuado de uma só vez, no prazo de 10 

dias úteis a contar da data de comunicação da aprovação do requerimento;  

b) No caso do apoio previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º, o pagamento é efetuado em duas prestações de igual valor 

a ocorrer nos seguintes prazos: i) A primeira prestação é paga no prazo de 10 dias úteis a contar da data de comunicação 

da aprovação do requerimento; ii) A segunda prestação é paga no prazo de 180 dias a contar do dia seguinte ao último 

dia de aplicação das medidas referidas no artigo 3.º  

Quando a comunicação da aprovação do requerimento para o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial 

ocorra em data anterior ao período fixado no artigo 4.º, os prazos estabelecidos no número anterior ficam suspensos até ao 

primeiro dia útil depois do último dia de aplicação das medidas referidas no artigo 3.º. 
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Os pagamentos previstos no n.º 1 ficam sujeitos à verificação do cumprimento dos deveres estabelecidos no artigo 5.º do Decreto 

-Lei n.º 27 -B/2020, de 19 de junho. 

Candidatura 

O requerimento é efetuado através do portal https://iefponline.iefp.pt/ em formulário próprio, sendo acompanhado dos 

seguintes documentos:  

a) Declaração de inexistência de dívida ou autorização de consulta online da situação contributiva e tributária perante a 

segurança social e a Autoridade Tributária e Aduaneira;  

b) Declaração sob compromisso de honra em como não submeteu requerimento para efeitos de acesso ao apoio 

extraordinário à retoma progressiva previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho;  

c) Comprovativo de IBAN;  

d) Termo de aceitação, segundo modelo disponibilizado pelo IEFP, I. P.  

Cada entidade empregadora deve submeter apenas uma candidatura. 

+info.:  https://tinyurl.com/y46ra8h8  

Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho 

Aviso de abertura de candidaturas 

 

PLANO EXTRAORDINÁRIO DE FORMAÇÃO - COVID-19 

Entidades elegíveis: entidades empregadoras de direito privado, incluindo as entidades empregadoras do setor social, que não 

sejam beneficiárias da Medida de Apoio extraordinário à manutenção de contratos de trabalho em situação de crise empresarial, 

prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, que se encontrem, comprovadamente, em situação de crise 

empresarial, e trabalhadores ao seu serviço. 

Consideram-se em situação de crise empresarial, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, 

os empregadores de natureza privada, incluindo as entidades empregadoras do setor social, que se encontrem 

comprovadamente numa das seguintes situações:  

• O encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento, decorrente do dever de encerramento de instalações e 

estabelecimentos, previsto no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou por determinação legislativa ou administrativa, nos 

termos previstos no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou ao abrigo da Lei de Bases da 

Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, assim como da Lei de Bases da Saúde, 

aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, relativamente ao estabelecimento ou empresa efetivamente encerrados e 

abrangendo os trabalhadores a estes diretamente afetos; 

Mediante declaração do empregador conjuntamente com certidão do contabilista certificado da empresa que o ateste, nos casos 

aplicáveis (conforme Anexos 1 e 2): a) paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da 

interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da suspensão ou cancelamento de encomendas, que possam ser 

documentalmente comprovadas nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março; b) 

quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação, nos 30 dias anteriores ao pedido de apoio, com referência à 

média mensal dos 2 meses anteriores a este período, ou face ao período homólogo do ano anterior ou, ainda, para quem tenha 

iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período. 

Através de Regulamento é definido o regime de acesso ao apoio concedido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

I.P. (IEFP, I.P.) no âmbito do Plano extraordinário de formação, destinado ao desenvolvimento de formação profissional para 

trabalhadores pelos Centros de emprego e formação profissional do IEFP, I.P. a decorrer a tempo parcial, conforme previsto nos 

artigos 7.º, 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual.  

Objetivos 

Apoiar os empregadores de natureza privada, incluindo as entidades empregadoras do setor social, em situação de crise 

empresarial, e trabalhadores ao seu serviço, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na 

sua redação atual, e os trabalhadores ao seu serviço, de forma a: 

• Mitigar situações de crise empresarial, assegurando a viabilidade das empresas ou estabelecimentos;  

• Apoiar a manutenção de contratos de trabalhos em situação de crise empresarial;  

https://iefponline.iefp.pt/
https://tinyurl.com/y46ra8h8
https://dre.pt/application/file/a/137808868
https://www.iefp.pt/documents/10181/9833249/Incentivo_aviso+de+abertura_03-08-2020/c883be51-ff88-4861-9e7a-02ade12a18e0
https://www.iefp.pt/documents/10181/9837694/2020-04-15_Regulamento-COVID-19_Med+2.pdf


 

 

 

28 

• Apoiar o desenvolvimento da qualificação profissional dos trabalhadores que aumente a sua empregabilidade.  

Ações elegíveis  

As ações de formação a desenvolver revestem as seguintes características:  

a) São dirigidas a trabalhadores de entidades empregadoras que se encontrem em situação de crise empresarial, em 

conformidade com o disposto no ponto 6. do Regulamento;  

b) São realizadas, a tempo parcial, preferencialmente, em horário laboral, não devendo a sua duração ultrapassar 50% do 

período normal de trabalho durante o período em que decorre;  

c) Podem ser realizadas à distância ou presencialmente, quando as condições o permitam, conforme as disposições vigentes 

relativas à prevenção da situação de emergência desencadeada pelo surto do SARS-Cov-2, e sempre que possível nas 

instalações da entidade empregadora;  

d) Devem corresponder às modalidades de formação previstas no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (Decreto-

Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2017, de 26 de janeiro) onde se encontra prevista 

a formação específica, e à medida das necessidades das entidades empregadoras. 

Com a respetiva decisão de aprovação do apoio é desde logo aprovado o número de formandos previsto para cada ação do Plano 

extraordinário de formação, caso este seja inferior ou superior ao definido na legislação enquadradora da respetiva modalidade 

de formação. 

Apoio financeiro  

O IEFP, I.P. concede um apoio financeiro por trabalhador que frequente a formação, até ao limite de 50% da sua retribuição 

normal mensal ilíquida, não podendo este montante ultrapassar o valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG), ou 

seja, 635 € (seiscentos e trinta e cinco euros).  

O apoio concedido é proporcional às horas de formação frequentadas e é pago diretamente aos trabalhadores pelo Centro da 

rede do IEFP, I.P. que ministrou a formação, no final de cada ação de formação, e desde que concluída com aproveitamento.  

Duração do período do apoio  

O apoio financeiro tem a duração de um mês e é calculado com base nas horas de formação frequentadas por trabalhador 
 
+info.: https://tinyurl.com/y4czod36 | Regulamento 

 

APOIO EXTRAORDINÁRIO MANUTENÇÃO CONTRATOS DE TRABALHO - FORMAÇÃO - COVID-19 

Entidades elegíveis: Entidades empregadoras de direito privado, incluindo as entidades empregadoras do setor social, 

beneficiários da Medida de Apoio extraordinário à manutenção de contratos de trabalho em situação de crise empresarial; 

trabalhadores das entidades empregadoras referidas no parágrafo anterior que integrem a listagem de trabalhadores a abranger 

no âmbito da Medida, conforme comunicação da entidade empregadora ao ISS, I.P. 

A situação de crise empresarial é aferida pelo ISS, I.P., através da apresentação, por parte da entidade empregadora, do 

requerimento e dos documentos previstos no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação 

atual, que se destina ao pedido de apoio à Medida de Apoio extraordinário à manutenção de contratos de trabalho. 

Através de Regulamento é definido o regime de acesso aos apoios a conceder pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

I.P. (IEFP, I.P.) para frequência de um Plano de Formação pelos trabalhadores abrangidos pela Medida de Apoio extraordinário à 

manutenção de contratos de trabalho em situação de crise empresarial, adiante designada Medida, prevista no n.º 2, do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 10- G/2020, de 26 de março, na sua redação atual.  

Objetivos  

Apoiar as entidades empregadoras de natureza privada, incluindo as entidades empregadoras do setor social, em situação de 

crise empresarial, nos termos do n.º 1, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 10- G/2020, de 26 de março, na sua redação atual, e os 

trabalhadores ao seu serviço, de forma a:  

• Mitigar situações de crise empresarial, assegurando a viabilidade das empresas ou estabelecimentos 

• Apoiar a manutenção de contratos de trabalhos em situação de crise empresarial 

• Apoiar o desenvolvimento da qualificação profissional dos trabalhadores que aumente a sua empregabilidade. 

https://tinyurl.com/y4czod36
https://www.iefp.pt/documents/10181/9837694/2020-04-15_Regulamento-COVID-19_Med+2.pdf
https://www.iefp.pt/documents/10181/9837689/2020_04_15-Regulamento+Medida+1.pdf
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Ações elegíveis  

As ações de formação que integrem o Plano de Formação proposto pelas entidades revestem as seguintes características:  

a) São realizadas, preferencialmente, em horário laboral e têm duração de 1 mês;  

b) São realizadas à distância ou presencialmente, quando as condições o permitam, conforme as disposições vigentes 

relativas à prevenção da situação de emergência desencadeada pelo surto do SARS-Cov-2, e sempre que possível nas 

instalações da entidade empregadora;  

c) O período previsto na alínea a) pode ser excecionalmente prorrogado, mensalmente, até ao máximo de 3 meses, de 

acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 10- G/2020, de 26 de março, na sua redação atual e está 

sujeito ao deferimento por parte do Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.) de igual pedido de prorrogação do apoio 

extraordinário à manutenção de postos de trabalho previsto no artigo 5.º do referido diploma; d) Devem corresponder às 

modalidades de formação previstas no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de 

dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2017, de 26 de janeiro), onde se encontra prevista a formação específica e à 

medida das necessidades das entidades empregadoras. 

Com a respetiva decisão de aprovação da candidatura é desde logo aprovado o número de formandos previsto para cada ação 

do Plano de formação, caso este seja inferior ou superior ao definido na legislação enquadradora da respetiva modalidade de 

formação. 

Apoios financeiros 

O IEFP financia os custos que decorrem da realização das ações de formação previstas no plano de formação, designadamente 

os encargos com: 

• Bolsa de formação – no valor correspondente a 30% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) a atribuir, em partes iguais, ao 

trabalhador e à entidade empregadora, e a ser entregue a esta última (cf. n.ºs 5 e 6 do artigo 305.º do Código do Trabalho) 

• Apoio à alimentação – de montante igual ao atribuído aos trabalhadores com vínculo de trabalho em funções públicas, nos 

dias em que a frequência da formação seja igual ou superior a três horas. A concessão deste apoio está condicionada ao facto 

de o trabalhador não auferir outro tipo de apoio equivalente atribuído pela entidade empregadora. Os valores dos apoios 

acima mencionados são pagos diretamente à entidade empregadora. 

No caso do valor correspondente à Bolsa de formação, a entidade assume a responsabilidade de entregar ao trabalhador 50% 

do montante recebido, devendo, no que respeita ao valor do apoio à alimentação, quando devido, ser integralmente transferido 

a cada trabalhador atenta a sua assiduidade na formação, conforme listagem que será remetida ao Centro da rede de centros 

do IEFP, I.P., responsável pelo acompanhamento da formação. 

O valor da bolsa de formação correspondente a 30% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) a atribuir, em partes iguais, ao 

trabalhador e à entidade empregadora, nos termos do disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 305.º do Código do Trabalho.  

A atribuição dos apoios previstos neste ponto está condicionada ao cumprimento das obrigações legais e da assunção dos 

compromissos constantes do termo de aceitação a que as partes estão sujeitas.  

Sempre que a candidatura integre uma entidade formadora externa, o acordo celebrado refere-se ao pagamento dos custos 

decorrentes da formação, com exceção dos encargos com os formandos, que serão pagos nos termos previstos nos parágrafos 

anteriores.  

Os custos com a formação, a aprovar ao abrigo do acordo de cooperação, devem respeitar os limites definidos pelo 

financiamento comunitário para a formação modular, independentemente de a formação ser ministrada presencialmente ou a 

distância.  

As entidades financiadas ao abrigo deste Regulamento não podem apresentar os planos de formação a outras fontes de 

cofinanciamento, garantindo assim que não existe duplo financiamento de cada projeto apoiado 

Duração do período do apoio  

O apoio tem a duração de 1 mês. 
 
+info: https://tinyurl.com/y652ckgj | Regulamento 

 

  

https://tinyurl.com/y652ckgj
https://www.iefp.pt/documents/10181/9837689/2020_04_15-Regulamento+Medida+1.pdf
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LINHA DE CRÉDITO FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL - FIS 

Entidades elegíveis: micro, Pequenas e Médias Empresas, com Certificação PME;  entidades da Economia Social promotoras de 

IIES, que tenham sido reconhecidas pela Estrutura de Missão Portugal Inovação Social. 

Objetivo: facilitar o acesso ao financiamento bancário, em condições mais adequadas à implementação de Iniciativas de Inovação 

e Empreendedorismo Social (IIES). 

Operações Elegíveis: despesas associadas à implementação da IIES, reconhecida pela Estrutura de Missão Portugal Inovação 

Social, nomeadamente, investimento novo em ativos fixos tangíveis; gastos com o pessoal; fornecimentos e serviços externos; 

outros investimentos. 

Operações Não Elegíveis: 

• Operações destinadas à reestruturação financeira e/ou que impliquem a consolidação de crédito vivo 

• Operações a liquidar ou substituir de forma direta ou indireta, ainda que em condições diversas, financiamentos anteriormente 

acordados pelo Banco 

• Operações destinadas à aquisição de terrenos, imóveis, ativos financeiros, bens em estado de uso, viaturas ligeiras que não 

assumam o carácter de "meio de produção" e veículos de transporte rodoviário de mercadorias adquiridas por transportadores 

rodoviários de mercadorias por conta de terceiros 

• Outras restrições em matéria de regulamentação comunitária de apoios de estado, como sejam os auxílios diretamente 

associados às quantidades exportadas, à criação e funcionamento de redes de distribuição e subordinados à utilização de 

produtos nacionais em detrimento de produtos importados. 

Condições de Elegibilidade do Beneficiário: 

• Estar legalmente constituída 

• Atividade enquadrada nesta lista de CAE 

• Ter situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social 

• Não ter incidentes não regularizados junto da Banca e das Sociedades de Garantia Mútua 

• Poder legalmente desenvolver as atividades no território abrangido pelo COMPETE 2020 e pela tipologia das operações 

e investimentos a que se candidatam 

• Possuir ou poder assegurar, até à data da contratação, os meios técnicos, físicos e financeiros e os recursos humanos 

necessários ao desenvolvimento da operação 

• Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos dos FEEI, à data do enquadramento 

• Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada ou demonstrar ter capacidade de financiamento da operação 

• Não ter contratado um financiamento para as mesmas despesas associadas a IIES credenciadas pela EMPIS 

• Os titulares do capital social e os membros dos órgãos sociais, no caso de empresas, os membros dos órgãos sociais, no caso 

de entidades não societárias, e os beneficiários finais não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 

50%, por si ou pelo cônjuge, não separado de pessoas e bens, ou pelos seus ascendentes e descendentes até ao 1.º grau, bem 

como por aquele que consigo viva em condições análogas às dos cônjuges, em entidades que não tenha cumprido notificação 

para devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada por fundos europeus, à data da contratação 

• Os titulares do capital social, no caso de empresas, os membros dos órgãos sociais, no caso de entidades não societárias, e os 

beneficiários finais não terem encerrado a mesma atividade ou uma atividade semelhante no Espaço Económico Europeu nos 

dois anos que antecedem contratação do financiamento pelo instrumento financeiro ou que, na altura dessa contratação, 

tenham planos concretos para encerrar essa atividade no prazo máximo de dois anos após a conclusão do plano de negócios 

objeto de financiamento; 

• Não estar incluído na cotação oficial de uma bolsa de valores, com exceção das plataformas de negociação alternativas 

• Dispor de contabilidade organizada 

• Não ter salários em atraso 

• Não se encontrar sujeita a processo de insolvência nem preencher os critérios para ficar sujeita a processo de insolvência, a 

pedido dos seus credores 

• Não ser considerada empresa em dificuldade, nos termos da regulamentação comunitária aplicável. 

Tipo de Operação: crédito; garantia mútua 

Tipo de Produto Bancário: empréstimo bancário; locação financeira 

Dotação: 50 M€ 

 

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/Certificacao-PME.aspx
https://drive.google.com/file/d/19oadtzD2xyZlna9lJqsD_5sARPWclGqZ/view?usp=sharing
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Crédito 

• Financiamento Máximo por Empresa: até 2.500.000€. 

• Reembolso de capital: prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal, trimestral ou semestral. 

• Prazo máximo da operação: até 10 anos. 

• Carência de capital máxima: até 36 meses. 

• Taxa de juro modalidade fixa: Swap Euribor para prazo da operação + spread. 

• Taxa de juro modalidade variável: Euribor a 1, 3, 6 ou 12 meses + spread 

• Spread: escalões: A - 2,22%; B - 2,87%; C - 3,75%. 

• Bonificação da Taxa de Juro: limite máximo o spread acrescido do indexante, este com limite máximo de 2%. 

Garantia Mútua 

• Garantia mútua: até 80%. 

• Comissão de Garantia Mútua - limites máximos: Escalão A - 0,90%; Escalão B - 1,30%; Escalão C - 2,00%. 

• Bonificação de comissão de garantia mútua: 100%. 

+info: https://tinyurl.com/y5nldmgc 

 

 

 

  

https://tinyurl.com/y5nldmgc
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PROGRAMAS EUROPEUS 

 

POCTEP 

Projetos estratégicos ou estruturantes plurirregionais (4.ª convocatória) 

Entidades elegíveis: a) organismos públicos; b) organizações de direito público; c) entidades privadas sem fins lucrativos; d) 

entidades privadas com fins lucrativos e/ou empresas. Os projetos devem ser liderados por um beneficiário principal que 

será responsável pela globalidade do projeto. As entidades privadas com fins lucrativos e/ou empresas não podem exercer o 

papel de beneficiário principal. 

 

Candidaturas até:  

Primeira fase: de 15 a 31 de julho de 2020 

Segunda fase: de 15 a 30 de setembro de 2020 

O Comité de Acompanhamento do Programa Interreg Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 aprovou as bases da quarta 

convocatória do POCTEP 2014-2020 em duas fases e nos termos que se expõe de seguida. 

Este procedimento visa promover projetos estratégicos ou estruturantes de cooperação transfronteiriça no quadro do POCTEP, 

em prioridades de investimento para as quais foi detetada a necessidade de iniciar ações de carácter estratégico e prioritário.  

As propostas devem enquadrar-se nas prioridades de investimento 1A, 3A, 5B e 6C, respondendo aos objetivos temáticos 1, 3, 5 

e 6: 

Eixo 1. Crescimento inteligente através da cooperação transfronteiriça para impulsionar a inovação 

Objetivo temático 01. Reforço da investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação 

Prioridade de 
investimento 

1A. Melhoria das infraestruturas de I&I e capacidades para promover excelência em I + i e 
promoção de centros de competência, em particular os de interesse europeu 

Eixo 2. Crescimento integrado através da cooperação transfronteiriça a favor de competitividade empresarial 

Objetivo temático 03. Melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Prioridade de 
investimento 

3A. Promoção do empreendedorismo, em particular facilitando a exploração económica de novas 
ideias e promovendo a criação de novas empresas, através de viveiros 

Eixo 3. Crescimento sustentável através da cooperação transfronteiriça para a prevenção de riscos e melhoria da gestão de 
recursos naturais 

Objetivo temático 05. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 

Prioridade de 
investimento 

5B. Promoção de investimentos para lidar com riscos específicos e garantia de adaptação a 
catástrofes e desenvolvimento de sistemas de gestão catástrofes. 

Objetivo temático 06. Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos 

Prioridade de 
investimento 

6C. Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural 

Os principais requisitos dos projetos são: 

• Ter carácter transfronteiriço 

• Ter pelo menos dois parceiros, um de cada Estado (no caso de um único beneficiário, deve ser um AECT transfronteiriço ou 

uma das figuras jurídicas previstas) 

• Ter uma natureza estratégica ou estruturante 

• Ser um projeto multirregional, ou seja, abranger NUT III de diferentes Áreas de Cooperação. 

• Enquadrar-se numa única prioridade de investimento do Programa - 1A, 3A, 5B ou 6C - e responder ao seu objetivo específico. 

• Ter um foco claro nos resultados e contribuir para os indicadores do Programa. 

• Ter um orçamento mínimo de 5 milhões de euros do custo total elegível. 

A ajuda do FEDER atribuída a este processo de seleção tem um montante máximo de 27.338.897,94 €. 

+ info: Aviso 

Anexo I | Anexo II 

 

 

 

https://www.poctep.eu/sites/default/files/00_bases_estrategicos_2020_es_web.pdf
https://www.poctep.eu/sites/default/files/01_anexo1_indicadores_vf_es.pdf
https://www.poctep.eu/sites/default/files/02_anexo2_criterios_evaluacion_vf_es.pdf
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AGRI-SIMPLE/ AGRI-MULTI 

PROMOÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGROALIMENTARES – MEDIDAS EXCECIONAIS COVID-19 

Entidades elegíveis: Organizações de produtores e organizações interprofissionais; associações de organizações de 

produtores; organismos do setor agroalimentar 

a) Aviso AGRI-SIMPLE-2020-CRISIS: uma ou mais organizações do mesmo país da UE;  

(b) Aviso AGRI-MULTI-2020-CRISIS: pelo menos duas organizações nacionais de pelo menos dois estados membros ou por 

uma ou mais organizações europeias. 

Candidaturas até: 27 de agosto de 2020, 16h 

 

Está a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas ao mecanismo multi/simple de informação e promoção dos produtos 

agrícolas da União, que tem por objetivo aumentar a competitividade do setor agrícola da União e reestabelecer as condições 

normais de mercado após o impacto da Covid19 nos mercados. 

Os Avisos apresentam como objetivos específicos: 

• Aumentar a sensibilização para a qualidade dos produtos agrícolas da EU e para as normas aplicadas aos métodos de 

produção; 

• Aumentar a competitividade e o consumo dos produtos agrícolas produzidos na EU, no mercado interno e externo;  

• Promover a sensibilização e o reconhecimento dos regimes de qualidade da EU; 

• Aumentar a quota de mercado dos produtos agrícolas da EU, focando especificamente os mercados dos países terceiros 

que apresentam maior potencial de crescimento; 

• Restabelecer as normais condições de mercado nos casos de perturbação grave do mesmo, de perda de confiança dos 

consumidores ou de outro problema específico. 

Os programas de promoção de produtos agrícolas e agroalimentares devem abranger os setores elegíveis, designadamente: 

frutas e produtos hortícolas; vinho; árvores e outras plantas (incluindo flores), bolbos; leite e derivados; batatas para 

transformação.  

A dotação orçamental total é de 10 milhões de euros, cabendo a cada aviso a dotação de 5 milhões de euros. 

Os programas de promoção deverão ser implementados na UE ou em qualquer país terceiro e por um período de um ano. 

 

+ info:  

AGRI-SIMPLE-2020-CRISIS 

AGRI-MULTI-2020-CRISIS 

  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/call-fiche_agri-simple-2020-crisis_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/call-fiche_agri-multi-2020-crisis_en.pdf
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3. OPORTUNIDADES QUE SE MANTÊM ABERTAS 

(organizadas por data de encerramento) 

 

EMPRESAS / SETOR PRIVADO 

MEDIDA/PROGRAMA DATA DE ENCERRAMENTO MAIS INFORMAÇÕES 

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

1ª fase: 14 de agosto de 2020 
(23h59m) | 2ª fase: 13 de novembro 

de 2020 (17h) (prorrogado) 

Anúncio 03/8.1.1/2020 |  Anúncio 
03/8.1.1/2020 - Prorrogação | OTE Nº 

119/2020 

Programa Europa para os 
Cidadãos – Subvenções de 
ações para 2020 

Redes de cidades 2ª fase:1 de setembro 2020 

EACEA/52/2019 
Guia do Programa 2020 

Geminação de cidades 2ª fase:1 de setembro de 2020 

Projetos no domínio da 
sociedade civil 

1 de setembro de 2020 

PDR 2020: Operação 3.2.1. Investimento na exploração 
agrícola | Agricultura biológica (22º anúncio) 

4 de setembro de 2020 (17h) Anúncio n.º 22/Operação 3.2.1/2020 

POCI: Sistemas de Incentivos: Inovação produtiva – 
territórios de baixa densidade 

7 de setembro de 2020 (19h) Aviso n.º 08/SI/2020 

PDR 2020: Operação 3.1.1. Jovens agricultores (10.º 
anúncio) 

8 de setembro de 2020 (17h) Anúncio n.º 10/Ação 3.1.1/2020 

PDR2020: Operação 8.1.5 - Melhoria da Resiliência e do 
Valor Ambiental das Florestas (9º Anúncio) 

15 de setembro de 2020 (prorrogado) 
Anúncio 09/815/2020 | Anúncio 09/815/2020 

– Prorrogação | OTE n.º 122/2020 

PDR 2020: Operação 8.1.6 - Melhoria do Valor Económico 
das Florestas (3º Anúncio) 

30 de setembro 2020 (17h) 
(prorrogado) 

Anúncio 03/8.1.6/2020 | Anúncio 
03/8.1.6/2020 – Prorrogação | OTE n.º 

123/2020 

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

30 de setembro de 2020 (prorrogado) 
https://tinyurl.com/y7h5bt2p  

Lista das equipas de sapadores florestais 

IMT/ FSPT: Apoio à descarbonização da frota de táxis  30 de setembro de 2020 (18h) Aviso n.º1/2020 

Centro 2020: Contração de recursos humanos altamente 
qualificados – empresas localizadas nos territórios do 
interior 

2ª fase: 30 de setembro de 2020  
3ª fase: 15 de dezembro de 2020  

Aviso nº Centro-59-2020‐05 

ERASMUS+: KA1 (Mobilidade individual no domínio da 
juventude); KA2 (Parcerias estratégicas no domínio da 
juventude): KA3 (Projetos Diálogo com a Juventude) 

1 de outubro de 2020 Guia Programa Erasmus + | Convite 

Life+ 

Ambiente 
Projetos integrados relacionados 

com o subprograma Ambiente  

6 de outubro de 2020 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/c
alls-proposals  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/li
fe-how-apply  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/f
requently-asked-questions-faqs 

Ação 
Climática 

Projetos tradicionais – Mitigação de 
alterações climáticas  

Projetos tradicionais – Adaptação às 
alterações climáticas  

Projetos tradicionais – Governança 
climática e informação 

Projetos integrados relacionados 
com o subprograma Ação Climática  

Fundo Florestal Permanente: Programa de reforço de 
disponibilidade das equipas de sapadores florestais 2020 

15 de outubro de 2020 
Anúncio n.º 2020-2030-01 | 

https://tinyurl.com/y7h5bt2p  

EEA Grants Aviso#2 – Conecting Dots – Projetos de 
Programação Artística Multidisciplinar 

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

Aviso #2 – Connecting dots 
https://tinyurl.com/whd7yua  

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

30 de outubro de 2020 (17h) 
(prorrogado) 

Anúncio 05/8.1.3/2020 | Anúncio 
05/8.1.3/2020 – Prorrogação |  OTE Nº 

120/2020 | Anexo I: Áreas prioritárias no 
âmbito do controlo de invasoras lenhosas 

POCI: SAAC Promoção do Espírito Empresarial 31 de outubro de 2020 Aviso n.º 01/SIAC/2020 

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

30 de novembro de 2020 (17h) 
(prorrogado) 

Anúncio 17/8.1.4/2020 | Anúncio 
17/8.1.4/2020 - Prorrogação 

Anexo I: Área ardida por freguesias | 2003-
2009 

 Anexo II: Área ardida por freguesias | 2010-
2019  | OTE nº 121/2020 

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 

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 

IPDJ: Voluntariado jovem para a natureza e florestas  
Até 20 dias de antecedência face à 

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

https://programas.juventude.gov.pt/florestas  
Regulamento n.º 124/2018 - Regulamento do 

Programa «Voluntariado Jovem para a 
Natureza e Florestas»; alterado pelo 

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/content/download/2425/36359/version/4/file/Anuncio_811_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2425/36359/version/4/file/Anuncio_811_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2448/36524/version/1/file/OTE_119_2020_811_003.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2448/36524/version/1/file/OTE_119_2020_811_003.pdf
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
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.2-Investimento-na-Exploracao-Agricola/Operacao-3.2.1-Investimento-na-Exploracao-Agricola
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_08-SI-2020
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.1-Jovens-Agricultores/Operacao-3.1.1-Jovens-Agricultores
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2426/36378/version/1/file/Anuncio_09_815_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2426/36380/version/3/file/Anuncio_815_009_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2426/36380/version/3/file/Anuncio_815_009_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2452/36572/version/1/file/OTE_122_2020_815_009.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2427/36399/version/1/file/Anuncio_03_816_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2427/36401/version/3/file/Anuncio_816_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2427/36401/version/3/file/Anuncio_816_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2453/36584/version/1/file/OTE_123_2020_816_003.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2453/36584/version/1/file/OTE_123_2020_816_003.pdf
https://tinyurl.com/y7h5bt2p
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/sapflo/resource/doc/esf/listas/EquipasOperacionais-Brigadas-14ago18-ENTIDADE.pdf
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
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=217e6444-842b-46b1-a754-14a77d90a8e9
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_pt_1.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_pt_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
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/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-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://www.icnf.pt/api/file/doc/0f2f23747b07f829
https://tinyurl.com/y7h5bt2p
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2943/aviso-call-2_final-out_pt_v4.pdf
https://tinyurl.com/whd7yua
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36315/version/4/file/Anuncio_813_05_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36319/version/7/file/Anuncio_813_005_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36319/version/7/file/Anuncio_813_005_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2450/36548/version/1/file/OTE_120_2020_813_005.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2450/36548/version/1/file/OTE_120_2020_813_005.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/7/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/7/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Aviso_01_siac_2020
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36336/version/1/file/Anuncio_814_17_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36342/version/4/file/Anuncio_814_017_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36342/version/4/file/Anuncio_814_017_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.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/content/download/2451/36560/version/1/file/OTE_121_2020_814_017.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://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://programas.juventude.gov.pt/florestas
https://dre.pt/home/-/dre/114735597/details/maximized
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Regulamento n.º 739/2018, de 31 de 
outubro; e Regulamento n.º 178/2019 

IPDJ: Programa de Voluntariado Jovem – Agora Nós 

Curta Duração: até 30 ou 40 dias 
antes do início previsto, de acordo 
com o número de participantes | 
Longa Duração: até 40 ou 50 dias 

antes do início previsto, de acordo 
com o número de participantes (até 

100 e mais de 100) 

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

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 

POCI: SI: Projetos autónomos de formação 30 de dezembro de 2020 (19h) Aviso n.º 10/SI/2020 

POCI: SI Proteção de Direitos da Propriedade Industrial - 
Projetos Individuais 

31 de dezembro de 2020 Aviso Nº 17/SI/2015 

POISE: Títulos de Impacto Social 31 de dezembro de 2020 Aviso n.º POISE-39-2018-08 

EEA Grants: Fundo de Relações Bilaterais 31 de dezembro de 2020 (17h) 
Aviso de abertura de concurso FBR #1 

goo.gl/cWi7Wv 

Fundação Calouste Gulbenkian: Projetos na Área da 
Sustentabilidade 

31 de março de 2022 
goo.gl/H8Gf6B 

Regulamento: goo.gl/NMwTYw 

Programa Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva  Trimestral https://goo.gl/vq0r6o 

IFAP: Programa Apícola Nacional (2020-2022) Não definido 
https://www.ifap.pt/pan-regras | 

https://tinyurl.com/y839c6ag 

Turismo Fundos: Call 202020 Não definido Call 202020  

Fórum Oceano: Certificação de Estações Náuticas Não definido 
Regulamento EN 2019 

www.forumoceano.pt/p258-candidatura-pt 

POCI: Registo de Pedido de Auxílio - SI 
Empreendedorismo Qualificado e Criativo e SI Inovação 
Produtiva 

Não definido 

Aviso N.º 16/SI/2018 (Inovação Produtiva) 

Aviso Nº 17/SI/2018 (Empreendedorismo 
Qualificado) 

IPDJ: Programa Cuida-te+ Não definido 
PROGRAMA CUIDA-TE + | Portaria 

n.º258/2019 

Turismo de Portugal: Incentivo a Grandes Eventos 
Internacionais através do Fundo de Apoio ao Turismo e 
ao Cinema 

Não definido Portaria nº196/2018 

IFRRU 2020: Instrumento Financeiro para a Reabilitação 
e Revitalização Urbanas 

Não definido Aviso de abertura de candidaturas 

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

Linha de Apoio ao Desenvolvimento de Negócio 2018: 
ADN Start Up 

Não definido Linha ADN Startup 

PME Investimentos: Fundo de Co-investimento 200M Não definido www.200m.pt/ 

Linhas de Crédito Garantidas, destinadas a apoiar as 
necessidades de tesouraria de cooperativas agrícolas e 
organizações de produtores 

Não definido Portaria nº300-A/2018, de 22 de novembro 

Turismo de Portugal: Linha de Crédito com Garantia 
Mútua – Capitalizar Turismo 2018/2019 

Não definido 
Ficha informativa | Linha de Crédito 

capitalizar turismo - https://goo.gl/mP9myi ! 
https://goo.gl/j2ajXd 

Linha de Crédito para jovens agricultores Não definido 
https://tinyurl.com/y5my3n2h | 

https://tinyurl.com/y629q2df 

Linha de Crédito para a descarbonização e economia 
circular 

Não definido https://tinyurl.com/y62erhnx 

 

SETOR PÚBLICO 

AVISO DATA DE ENCERRAMENTO LINK 

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

1ª fase: 14 de agosto de 2020 
(23h59m) | 2ª fase: 13 de 
novembro de 2020 (17h) 

(prorrogado) 

Anúncio 03/8.1.1/2020 |  Anúncio 
03/8.1.1/2020 - Prorrogação | OTE Nº 

119/2020 

Portugal 2020/ Centro 2020: Operações enquadradas nos 
PAMUS validados no âmbito da PI 4.5 para centros urbanos 
complementares 

7ª fase: 31 de agosto de 2020 | 8ª 
fase: 31 de outubro de 2020 

(prorrogado) 
Aviso CENTRO-06-2018-20 

Programa Europa 
para os Cidadãos – 
Subvenções de ações 
para 2020 

Redes de cidades 
2ª fase: 1 de setembro 2020 

EACEA/52/2019 
Guia do Programa 2020 

Geminação de cidades 

Projetos no domínio da sociedade 
civil 

1 de setembro de 2020 

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

30 de setembro de 2020 
(prorrogado) 

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

IMT/ FSPT: Apoio à descarbonização da frota de táxis  30 de setembro de 2020 (18h) Aviso n.º1/2020 

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
https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos
https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos
https://dre.pt/pesquisa/-/search/498539/details/maximized
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200205_Projetos_Aut%C3%B3nomos_de_Forma%C3%A7%C3%A3o_Aviso_10SI2020.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d1fbbc23-7754-4896-9fb1-2496eb7f43e4
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9c325f1e-22e8-469d-ad29-7de5bbafde1e
https://www.eeagrants.gov.pt/media/1366/fbr-open-call1-pt.pdf
https://goo.gl/cWi7Wv
https://goo.gl/H8Gf6B
https://goo.gl/NMwTYw
https://goo.gl/Vq0r6o
https://www.ifap.pt/pan-regras
https://tinyurl.com/y839c6ag
https://www.turismofundos.pt/2020/06/04/call-202020/
http://www.forumoceano.pt/files/Regulamento%20ENP_2019.pdf?d=hdws
http://www.forumoceano.pt/p258-candidatura-pt
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8c2ebcc2-cb90-4283-82d9-da3abdce0247
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a3b1dfa6-ecbf-4115-bd22-65e457c57157
https://programas.juventude.gov.pt/cuidate
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124044598/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124044598/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/115645079
https://ifrru.ihru.pt/documents/20126/35925/Aviso-de-abertura.pdf/dca31007-f6dc-d54f-d12d-879e01fbc74f?t=1554808797431
https://casaeficiente2020.pt/
http://www.spgm.pt/pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=257
http://www.200m.pt/
https://dre.pt/application/file/a/117066213
https://goo.gl/mP9myi
https://goo.gl/j2ajXd
https://tinyurl.com/y5my3n2h
https://tinyurl.com/y629q2df
https://tinyurl.com/y62erhnx
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/content/download/2425/36359/version/4/file/Anuncio_811_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2425/36359/version/4/file/Anuncio_811_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2448/36524/version/1/file/OTE_119_2020_811_003.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2448/36524/version/1/file/OTE_119_2020_811_003.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a301c53b-35ac-4512-b32a-a20e4b76ef5f
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://tinyurl.com/y7h5bt2p
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/sapflo/resource/doc/esf/listas/EquipasOperacionais-Brigadas-14ago18-ENTIDADE.pdf
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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PDR 2020: Operação 8.1.6 - Melhoria do Valor Económico das 
Florestas (3º Anúncio) 

30 de setembro 2020 (17h) 
(prorrogado) 

Anúncio 03/8.1.6/2020 | Anúncio 
03/8.1.6/2020 – Prorrogação | OTE n.º 

123/2020 

ERASMUS+: KA1 (Mobilidade individual no domínio da 
juventude); KA2 (Parcerias estratégicas no domínio da 
juventude): KA3 (Projetos Diálogo com a Juventude) 

1 de outubro de 2020 Guia Programa Erasmus + | Convite 

Life
+ 

Ambiente 
Projetos integrados relacionados 
com o subprograma Ambiente  

6 de outubro de 2020 

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/frequently-asked-questions-faqs 

Ação 
Climática 

Projetos tradicionais – Mitigação de 
alterações climáticas  

Projetos tradicionais – Adaptação às 
alterações climáticas  

Projetos tradicionais – Governança 
climática e informação 

Projetos integrados relacionados 
com o subprograma Ação Climática  

EEA Grants – Programa Cultura: Aviso#2 – Conecting Dots – 
Mobilidade artística e desenvolvimento de públicos 

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

Aviso #2 – Connecting 
dotshttps://tinyurl.com/whd7yua 

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

30 de outubro de 2020 (17h) 
(prorrogado) 

Anúncio 05/8.1.3/2020 | Anúncio 
05/8.1.3/2020 – Prorrogação | OTE Nº 

120/2020 | Anexo I: Áreas prioritárias no 
âmbito do controlo de invasoras lenhosas 

Portugal 2020/ Centro 2020: Operações de acolhimento 
empresarial 

30 de outubro de 2020 (18h) Aviso n.º CENTRO-53-2020-08 

Portugal 2020 / Centro 2020: Operações enquadradas em 
PAMUS – ações de cariz intermunicipal 

31 de outubro de 2020 (prorrogado) Aviso n.º CENTRO‐06‐2020‐01 

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

Fase II: 31 de outubro de 2020 AVISO N.º 01/SIAC/2020 

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

30 de novembro de 2020 (17h) 
(prorrogado) 

Anúncio 17/8.1.4/2020 | Anúncio 
17/8.1.4/2020 - Prorrogação 

Anexo I: Área ardida por freguesias | 2003-
2009 

 Anexo II: Área ardida por freguesias | 2010-
2019  | OTE nº 121/2020 

IPDJ: Voluntariado jovem para a natureza e florestas  

Até 20 dias de antecedência face à 
data de início de cada projeto, tendo 

como data limite o mês de 
novembro 

https://programas.juventude.gov.pt/floresta
s  

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 

IPDJ: Programa de ocupação dos tempos livres 
Até 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  

IPDJ: Programa de Voluntariado Jovem – Agora Nós 

Curta Duração: até 30 ou 40 dias 
antes do início previsto, de acordo 
com o número de participantes | 
Longa Duração: até 40 ou 50 dias 

antes do início previsto, de acordo 
com o número de participantes (até 

100 e mais de 100) 

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

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 

EEA Grants: Fundo de Relações Bilaterais 31 de dezembro de 2020 (17h GMT) 
Aviso de abertura de concurso FBR #1 

https://tinyurl.com/y2m3e9or 

FCG: Projetos na área da sustentabilidade 31 de março de 2022 
https://goo.gl/H8Gf6B 

Regulamento: https://goo.gl/NMwTYw 

IFRRU 2020 Não definido Aviso de abertura de candidaturas 

Linha BEI PT 2020 – autarquias (2018) Não definido 
goo.gl/HWDFVr 

Despacho n.º 6200/2018 

Turismo de Portugal: Incentivo a grandes eventos 
internacionais através do fundo de apoio ao turismo e ao 
cinema 

Não definido Portaria n.º 196/2018, de 5 de julho  

IPDJ: Programa Cuida-te+ Não definido 
https://tinyurl.com/yxk2aukj 

Portaria n.º 655/2008, de 25 de julho 

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

 

 

http://www.pdr-2020.pt/content/download/2427/36399/version/1/file/Anuncio_03_816_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2427/36401/version/3/file/Anuncio_816_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2427/36401/version/3/file/Anuncio_816_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2453/36584/version/1/file/OTE_123_2020_816_003.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2453/36584/version/1/file/OTE_123_2020_816_003.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_pt_1.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_pt_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
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/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-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://www.eeagrants.gov.pt/media/2943/aviso-call-2_final-out_pt_v4.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2943/aviso-call-2_final-out_pt_v4.pdf
https://tinyurl.com/whd7yua
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36315/version/4/file/Anuncio_813_05_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36319/version/7/file/Anuncio_813_005_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36319/version/7/file/Anuncio_813_005_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2450/36548/version/1/file/OTE_120_2020_813_005.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2450/36548/version/1/file/OTE_120_2020_813_005.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/7/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/7/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-53-2020-08.zip?versao=0
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d4c19247-d8d7-46ca-bcde-eac369d21c12
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Aviso_01_siac_2020
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36336/version/1/file/Anuncio_814_17_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36342/version/4/file/Anuncio_814_017_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36342/version/4/file/Anuncio_814_017_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.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/content/download/2451/36560/version/1/file/OTE_121_2020_814_017.pdf
https://programas.juventude.gov.pt/florestas
https://programas.juventude.gov.pt/florestas
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
https://programas.juventude.gov.pt/otl
https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos
https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos
https://dre.pt/pesquisa/-/search/498539/details/maximized
https://www.eeagrants.gov.pt/media/1366/fbr-open-call1-pt.pdf
https://tinyurl.com/y2m3e9or
https://goo.gl/H8Gf6B
https://goo.gl/NMwTYw
https://ifrru.ihru.pt/documents/20126/35925/Aviso-de-abertura.pdf/dca31007-f6dc-d54f-d12d-879e01fbc74f?t=1554808797431
https://goo.gl/HWDFVr
https://dre.pt/home/-/dre/115566670/details/maximized
https://dre.pt/application/conteudo/115645079
https://tinyurl.com/yxk2aukj
https://dre.pt/application/conteudo/454565
https://casaeficiente2020.pt/
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4. DOCUMENTOS RELEVANTES 

 

VISÃO ESTRATÉGICA PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA DE PORTUGAL 2020-2030 

A Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 constitui um documento enquadrador das 

opções e prioridades que deverão nortear a recuperação dos efeitos económicos adversos causados pela atual pandemia. É a 

partir desta visão estratégica que será desenhado o Plano de Recuperação, a apresentar à Comissão Europeia, com vista à 

utilização dos fundos europeus disponíveis.  

A alocação desses fundos deve assentar num pensamento estratégico sobre o futuro do país, ou seja, trata-se de formular uma 

visão para Portugal no horizonte de uma década, visão essa que enformará a estratégia de recuperação económica da crise 

provocada pelo novo coronavírus, servindo ainda de referencial para o modelo de desenvolvimento do país num contexto pós-

Covid.  

O documento apresenta 10 eixos estratégicos em torno de (i) uma Rede de Infraestruturas Indispensáveis, (ii) a Qualificação da 

População, a Aceleração da Transição Digital, as Infraestruturas Digitais, a Ciência e Tecnologia, (iii) o Setor da Saúde e o Futuro, 

(iv) Estado Social, (v) a Reindustrialização do País, (vi) a Reconversão Industrial, (vii) a Transição Energética e Eletrificação da 

Economia, (viii) a Coesão do Território, Agricultura e Floresta, (ix) um Novo Paradigma para as Cidades e a Mobilidade e (x) 

Cultura, Serviços, Turismo e Comércio. 

Pretende-se que o debate em torno desta Visão Estratégica seja o mais abrangente e participado possível. Por isso, todos os 
interessados podem enviar, até 21 de agosto de 2020, as suas ideias, sugestões, visões e contributos para o endereço 
eletrónico plano.recuperacao@pm.gov.pt 
 

INDICADORES DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (2010-2019) 

O Instituto Nacional de Estatística disponibilizou a 3ª edição da publicação nacional de acompanhamento estatístico da Agenda 

2030 da ONU, intitulada “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Indicadores para Portugal | Agenda 2030”.  

A partir da monitorização dos indicadores disponíveis é possível ter uma noção sobre o desempenho do país em relação aos ODS, 

verificando-se progressos em alguns deles, nomeadamente nos domínios da redução da pobreza, do acesso à saúde e das 

energias renováveis. 

Contudo, a informação deste destaque não reflete ainda a situação atual determinada pela pandemia Covid19. É de esperar que 

as tendências aqui analisadas se alterem substancialmente. De qualquer modo, a informação disponibilizada é útil para 

estabelecer uma referência para avaliar desenvolvimentos futuros.  

Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/yyk222to  

 

HORIZON 2020: European Green Deal Call  

 A ANI - Agência Nacional de Inovação organizou uma sessão online para apresentar o concurso do 'European Green Deal'. 

Com este evento pretendeu-se informar a comunidade nacional sobre a European Green Deal Call, de forma a que os diferentes 

'stakeholders' se possam preparar atempadamente. 

Esta sessão contou com a participação de um representante da Direção Geral de Investigação e Inovação da Comissão Europeia, 

(DG-RTD) que fez a apresentação dos tópicos do concurso. 

A apresentação do Programa, realizada no evento, pode ser acedida aqui. 

O Aviso de candidaturas Green Deal será formalmente disponibilizado no portal Funding & Tenders  

O lançamento oficial está previsto nos Dias da Investigação e Inovação, em evento virtual, para os dias  22-24 Setembro. 

 

 

 

 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=2aed9c12-0854-4e93-a607-93080f914f5f
mailto:plano.recuperacao@pm.gov.pt
https://tinyurl.com/yyk222to
https://www.gppq.fct.pt/h2020/_docs/eventos/12304_ppt_tim_eder.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
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REVISTA DA REDE RURAL NACIONAL “EM REDE” 

A 10.ª edição da revista oficial da Rede Rural Nacional “em Rede” é dedicada à temática da “Inovação 

Territorial em Espaços Rurais”.  

A revista pretende contribuir para aprofundar a reflexão, quer através de artigos científicos e de 

opinião nela publicados, quer pelas reportagens sobre iniciativas relevantes que estão em curso nas 

diversas regiões do país. Nesta edição destacam-se um conjunto de iniciativas/ boas práticas de 

inovação, em territórios diversos: 

• Devolver a alma aos territórios rurais da Região Norte 

• Na Beira Baixa, um projeto inovador leva alimentos do campo ao prato 

• Cem Soldos: uma comunidade em andamento 

• Tertúlias do Montado 

• Culatra 2030: comunidade energética sustável 

• A rede de inovação faz da sidra um fator de desenvolvimento territorial da Madeira 

• Ilha do Corvo: uma terra a caminho da transição energética 

Este número da revista e os anteriores encontram-se disponíveis em: https://tinyurl.com/y6n69fwl  

 

ESTATÍSTICAS DO SETOR AGRÍCOLA POR PAÍS 

A Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DG AGRI), da Comissão Europeia, 

entidade responsável pela política da UE em matéria de agricultura e desenvolvimento rural, 

nomeadamente por todos os aspetos da política agrícola comum (PAC), publicou fichas 

estatísticas de cada Estado-Membro e da União Europeia com apresentação dos dados 

económicos e agrícolas anuais.  

As fichas técnicas incluem os principais dados referentes a: população e economia, despesas da 

PAC e distribuição de ajudas diretas, entradas, saídas e receitas agrícolas, preços praticados no setor, comércio agrícola, e 

estrutura das explorações. 

Mais informação disponível: https://tinyurl.com/yyxzzy46  

 

RELATÓRIO “NECESSIDADES FINANCEIRAS NOS SETORES AGRÍCOLA E AGROALIMENTAR EM PORTUGAL” 

A FI-Compass, plataforma de serviços de consultoria em instrumentos financeiros no âmbito dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (ESIF) da União Europeia, produziu e publicou o relatório 

"Necessidades financeiras nos setores agrícola e agroalimentar em Portugal", que faz parte de uma série 

de relatórios de 24 países, onde apresenta uma avaliação das lacunas de financiamento para os setores 

agrícola e agroalimentar em Portugal. 

O estudo analisa a atual oferta e procura de financiamento nos dois setores e quantifica a procura de 

crédito não atendido. O presente relatório por país visa apoiar as autoridades de gestão do FEADER no 

planeamento e programação da utilização de instrumentos financeiros nos seus planos estratégicos da 

PAC para o período de programação 2021-2027. 

 

https://tinyurl.com/y6n69fwl
https://tinyurl.com/yyxzzy46
http://www.rederural.gov.pt/centro-de-recursos/send/17-politicas-da-ue/1826-financial-needs-in-the-agriculture-and-agri-food-sectors-in-portugal
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5. PRÉMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES 

 

PRÉMIOS EUROPEUS DO PATRIMÓNIO/EUROPA NOSTRA 2021 

Estão abertas, até 1 de outubro de 2020, as candidaturas aos Prémios Europa Nostra 2021, um galardão europeu no domínio do 

Património, lançados pela Comissão Europeia em 2002 e geridos pela Europa Nostra (com o apoio do programa Europa Criativa 

da União Europeia). 

As candidaturas podem ser submetidas (através do website Europa Nostra) em quatro categorias: 

1. Conservação: trabalhos com excelentes resultados na conservação, valorização e adaptação a novos usos do património 

cultural. 

2. Investigação: projetos de investigação, digitalização e transferência de conhecimento com efeitos tangíveis para a 

salvaguarda e valorização do património cultural na Europa. 

3. Serviço dedicado ao património: aberto a indivíduos ou organizações cujo compromisso durante um longo período de tempo 

(mínimo de 10 anos) demonstra um elevado grau de dedicação e envolvimento cívico, juntamente com a excelência na 

salvaguarda e valorização do património cultural na Europa, que excede as expectativas normais em determinado contexto  

4. Educação, formação e sensibilização: iniciativas com o objetivo de promover a capacitação e o apoio local, criando um 

sentimento de pertença e identidade e estimulando o envolvimento e a apropriação dos cidadãos. 

Mais informação disponível em: http://www.europeanheritageawards.eu/  

 

PRÉMIO “SDG’S GLOBAL STARTUP COMPETITION” 

A OMT (Organização Mundial de Turismo) promove a maior competição do 

mundo para as start-ups mais disruptivas que contribuam diretamente para 

acelerar a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

No cenário de incerteza decorrente do surto mundial de COVID-19, a resiliência e 

a natureza dinâmica do turismo podem ser aproveitadas para apoiar e reforçar a 

recuperação. Dada a capacidade do setor de criar emprego e aumentar a inclusão, 

e sendo o turismo um dos principais setores líderes da economia global, no centro 

da inovação mais disruptiva, este concurso visa incentivar o ecossistema global de 

inovação e empreendedorismo a alcançar a sustentabilidade e gerar impacto através de novas formas de enfrentar os desafios 

globais.  

 

// Destinatários: Startups de todo o mundo e de todos os setores económicos, correspondendo aos seguintes critérios: 

_ Inovadoras por natureza, oferecendo soluções de valor acrescentado 

_ Orientadas para a sustentabilidade 

_ Escaláveis: com potencial para crescimento internacional e aplicação em empresas e destinos (países, regiões) 

_ Startups em estágio inicial ou de série A 

_ Terem um projeto-piloto e de negócios testado 

_ Serem aceleradas previamente 

_ Terem uma equipa a tempo integral 

Todas as formas de inovação são bem-vindas: novos métodos, processos, modelos de governança, iniciativas de impacte social 

e tecnologias. 

 

// Prazo de candidatura: As candidaturas estão abertas até 20 setembro 2020. 

 

Mais informação disponível em:  www.unwto.org/unwto-sustainable-development-goals-global-startup-competition 

 

 

 

http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
http://www.europeanheritageawards.eu/
https://www.unwto.org/unwto-sustainable-development-goals-global-startup-competition
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PRÉMIO IPPS-ISCTE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020 

O Prémio IPPS ‒ ISCTE Políticas Públicas 2020 visa contribuir para o conhecimento, a valorização e a divulgação das boas práticas 

da administração pública central e local em Portugal; e encontra-se com candidaturas a decorrer até dia 6 de outubro de 2020. 

Este Prémio visa reconhecer as políticas públicas mais relevantes adotadas no último ano em Portugal, nomeadamente aquelas 

que visaram combater a pandemia COVID-19 e os seus efeitos sociais, económicos, educativos e culturais. Nesta segunda edição 

do prémio apenas serão elegíveis políticas neste domínio. As políticas são analisadas tendo em conta a relevância dos problemas 

que visam resolver, a qualidade dos processos de conceção, implementação, acompanhamento e avaliação, bem como os 

resultados obtidos ou expectáveis. 

O prémio é atribuído em duas categorias distintas: 

1) Políticas públicas adotadas pela administração central do Estado e pelos institutos públicos; 

2) Políticas públicas adotadas pela administração local.  

O prémio consiste na atribuição, em cada categoria, de um diploma de mérito à entidade em causa e na inscrição de técnicos 

e/ou dirigentes dessa entidade em atividades de formação ministradas no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa até um valor 

máximo de 5.000 €. 

Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/y3xe29nt (Regulamento). 

 

PRÉMIO “BEST EVENT AWARDS 2020” 

Os Best Event Awards são um prémio atribuído no contexto do BEA World - Festival 

Internacional de Eventos e Comunicação ao Vivo, com o objetivo de reconhecer os 

eventos mais criativos, inovadores e eficazes, em todo o mundo independentemente da 

sua dimensão e orçamento. 

Os Prémios foram criados em 2006 para promover a importância dos eventos nos planos 

de marketing das empresas. Anteriormente conhecidos como Eubea - European Best 

Event Awards, têm ajudado as agências participantes de 40 países a encontrar inspiração 

e novas ideias para os seus eventos, assim como reconhecimento por parte da indústria internacional.  

As candidaturas para a 15.ª edição dos Best Event Awards, decorrem inteiramente online, e podem candidatar-se todos os 

eventos, incluindo os virtuais, realizados entre 1 de setembro de 2019 e 30 de outubro de 2020. 

A edição deste ano conta com novas categorias e novos prémios, mas o objetivo continua a ser reconhecer o que de melhor se 

faz no setor, oferecer inspiração a partir dos melhores exemplos e dar oportunidade a novos negócios. 

As candidaturas à edição 2020 dos Best Event Awards estão abertas até dia 21 de setembro.  

Os vencedores dos Prémios serão anunciados  a 18 de dezembro 2020. 

Mais informação disponível em:   http://media-video.adcgroup.it/DEM/Call_for_entries_BEAWORLD_2020.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relembram-se ainda os seguintes prémios Data de realização Link 

European Bee Award 2020 4 de setembro de 2020 https://tinyurl.com/y3eljmfz    

“Empreendedorismo e inovação” 11 de setembro de 2020 https://tinyurl.com/y83gbrjc  

Prémio Capital Humano 
11 de setembro de 2020 

(prorrogado) 
https://tinyurl.com/wh45e4z  

Programa INCODE.2030 – Selo “Uma ação 
INCODE.2030” 

Sem data definida www.incode2030.gov.pt 

 

https://tinyurl.com/y3xe29nt
http://media-video.adcgroup.it/DEM/Call_for_entries_BEAWORLD_2020.pdf
https://tinyurl.com/y3eljmfz
https://tinyurl.com/y83gbrjc
https://tinyurl.com/wh45e4z
http://www.incode2030.gov.pt/
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6. NOTÍCIAS 

EXECUÇÃO DO PDR 2020 

O Programa de Desenvolvimento Rural do continente PDR 2020 já aprovou mais de 34.400 projetos com um financiamento 

superior a 2,3 mil milhões de euros, sendo que os dados de execução apresentam uma elevada taxa de compromisso do 

Programa. 

A forte recessão económica e financeira decorrente da crise de saúde pública atual com evolução incerta vai exigir dos 

Beneficiários do PDR 2020 um enorme esforço de execução, determinante para a utilização integral das verbas comunitárias 

disponíveis, que só será possível com a resiliência de que os beneficiários do setor têm dado provas, sobretudo em períodos de 

maior adversidade. 

O Programa tem ainda que assegurar os pagamentos das medidas agroambientais, de manutenção da atividade agrícola em 

zonas desfavorecidas, bem como os compromissos que decorrerão da análise de candidaturas em curso, dos concursos 

atualmente abertos e a abrir de acordo com o Plano de avisos. Assim, constata-se que o Programa se encontra em situação 

de overbooking, que importa gerir com todo o rigor. 

Esta prática de gestão tem-se mostrado eficaz como forma de assegurar a total execução das verbas disponibilizadas pelos 

Programas, permitindo acomodar a Medida anunciada, no passado dia 27 de julho, pela Ministra da Agricultura. 

De acordo com esta Medida, a Autoridade de Gestão vai de imediato começar a analisar as 2.500 candidaturas que se encontram 

sem dotação orçamental nos últimos concursos abertos para o investimento agrícola, incluindo o apoio aos Jovens Agricultores, 

e para a Agroindústria. Caso estejam reunidas as condições de aprovação, será viabilizado o seu financiamento. Estão abrangidas 

por esta decisão as candidaturas submetidas ao abrigo dos seguintes concursos: 

• 9º Aviso da Operação 3.1.1. «Prémio Instalação jovens agricultores» 

• 4º Aviso da Operação 3.1.2. «Investimento de jovens agricultores na exploração agrícola» 

• 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º e 21º Avisos da Operação 3.2.1 «Investimento na exploração agrícola» 

• 7º Aviso da operação 3.3.1 «Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas» 

Nesta fase, os beneficiários destas candidaturas não terão que realizar qualquer procedimento.  

Em paralelo a esta medida, o PDR 2020 continuará a monitorizar de forma permanente e rigorosa a execução dos projetos 

aprovados, de modo a poder realocar, em tempo útil, verbas eventualmente libertadas para projetos que as executem. 

Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/y59sdazt 
 

PRORROGAÇÃO DA MORATÓRIA DE RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS DOS BENEFICIÁRIOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

A Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria - CIC Portugal 2020, deliberou por consulta escrita, prorrogar 

a Moratória Automática no Prazo de Recuperação de Dívidas dos Beneficiários, que inclui os processos de recuperação por 

compensação, bem como os processos já notificados e os planos prestacionais aprovados, até 31 de dezembro de 2020. 

Através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março, foram aprovadas diversas medidas excecionais 

destinadas a diminuir e mitigar os impactos económicos advenientes do surto epidémico COVID-19. 

No âmbito do Portugal 2020 e dos Fundos da Política de Coesão, a CIC Portugal 2020 deliberou regulamentar e complementar 

aquelas medidas excecionais no âmbito das suas competências através da Deliberação n.º 8/2020, de 28 de março. Entre essas 

medidas incluem-se as que visam atenuar consequências negativas para os beneficiários em matéria de dívidas aos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), de entre as quais a introdução de uma moratória automática no prazo de 

recuperação de dívidas dos beneficiários, de 90 dias úteis. 

Posteriormente a Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, aprovou o Programa de Estabilização 

Económica e Social com um horizonte temporal até ao fim de 2020, e contempla um conjunto de medidas, designadamente 

de apoio às empresas, de manutenção do emprego e de retoma progressiva da atividade económica. Assim, ponderado o atual 

contexto, a CIC Portugal 2020 decidiu prorrogar a moratória prevista no ponto 7.3 da Deliberação n.º 8/2020, de 28 de março, até 

31 de dezembro de 2020. 

Mais informação disponível em: Deliberação n.º 22 – CIC Portugal 2020 
 

http://www.pdr-2020.pt/
http://www.pdr-2020.pt/Centro-de-informacao/Noticias/Plano-de-Abertura-de-Candidaturas-para-2020
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=ministra-da-agricultura-reune-com-confederacoes-do-setor-para-ponto-de-situacao-sobre-pdr2020
http://www.pdr-2020.pt/
https://tinyurl.com/y59sdazt
https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/deliberacao_cic_22_2020.pdf
https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/deliberacao_cic_22_2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243054/details/maximized
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/deliberacao_cic_covid19_24mar20_vsf_assin.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135391594/details/maximized?serie=I&day=2020-06-06&date=2020-06-01
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/deliberacao_cic_covid19_24mar20_vsf_assin.pdf
https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/deliberacao_cic_22_2020.pdf
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REGULAMENTOS E ORIENTAÇÕES DE AUXÍLIOS DE ESTADO 

No âmbito das regras em matéria de Auxílios de Estado, a Comissão Europeia (CE) prorrogou a vigência de Regulamentos até 

31.12.2023 e Orientações até 31.12.2021, que iriam expirar a 31 de dezembro de 2020. 

Neste contexto e tendo em consideração os efeitos da atual crise, a CE, após consultas aos Estados-Membros, decidiu fazer 

alguns ajustes às regras em matéria de Auxílios de Estado existentes, com o objetivo de atenuar os impactos económico 

financeiros do surto de coronavírus nas empresas. Neste sentido, foi adotado um novo Regulamento que altera o Regulamento 

Geral de Isenção por Categoria (RGIC) e o Regulamento de minimis e uma nova comunicação que altera um conjunto de 

Orientações relativas aos auxílios estatais. 

Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/y2nmbt6j  
 

PROGRAMA SIMPLEX 20-21 

Foi lançado recentemente o novo Programa SIMPLEX 20-21 que assume uma visão clara das transformações necessárias para 

que a Administração Pública esteja sempre à altura de quaisquer desafios, servindo a sociedade, impulsionando a economia, 

projetando a imagem de um país moderno e inovador. 

Integra um conjunto de 158 Medidas que melhoram os ambientes de negócios e facilitam o acesso aos serviços públicos por 

todas as pessoas, tirando partido da tecnologia digital, mas contextualizando-a na resposta às distintas realidades 

socioeconómicas e territoriais do nosso país. 

Para garantir o melhor serviço público, o Programa contempla também medidas que reforçam a capacidade interna da 

Administração Pública, através da participação, da colaboração entre organizações e setores e do desenvolvimento de novas 

competências nas pessoas que têm a responsabilidade de criar respostas simples para problemas complexos. 

Mais informação disponível em: https://www.simplex.gov.pt/  
 

COMISSÃO EUROPEIA LANÇA INICIATIVA PARA O ESTABELECIMENTO DE UMA VISÃO DE LONGO PRAZO PARA AS ZONAS 
RURAIS   

  A Comissão Europeia publicou o roadmap sobre a iniciativa de estabelecimento da 
visão de longo prazo para as zonas rurais - Long Term Vision for Rural Areas.  

Esta consulta é de extrema importância, tendo por objetivo gerar um debate ao nível 
europeu sobre o futuro das zonas rurais e o papel que devem assumir na nossa 
sociedade, na medida em que está previsto que esta estratégia integre o contributo 
das pessoas que vivem em zonas rurais e das autoridades regionais. A iniciativa 
estabelecerá a visão sobre o futuro das zonas rurais para 2040 integrando também 
as perspetivas associadas a desafios como a variação demográfica, a conetividade, 
os níveis de baixo rendimento e o acesso limitado a serviços. Abordará também soluções inovadoras, inclusivas e sustentáveis 
face aos requisitos ambientais, transformação digital e à crise COVID-19. 

O roadmap está aberto para recolha de opiniões durante 7 semanas, até 9 de setembro, sendo as opiniões publicadas na 
página web da Comissão Europeia, desde que sujeitas às regras específicas. Aceda aqui para submeter opinião. 

A Comissão Europeia disponibilizará posteriormente a síntese dos contributos recebidos num relatório. 
Aceda aqui ao Roadmap. 
 
Fonte: GPP 

COMUNICAÇÕES DISPONÍVEIS “[RE]LISBOA - VII SEMANA DA REABILITAÇÃO URBANA” 

Decorrente da VII Semana da Reabilitação Urbana, realizada nos dias 7, 8 e 9 de julho, estão disponíveis as comunicações 
realizadas nas sessões principais e sessões paralelas. 

O “Arrendamento Acessível”, o “Impacto do novo regime legal à reabilitação urbana” ou “Oportunidades em tempos de 
pandemia – o urbanismo digital” foram algumas das temáticas abordadas neste evento. 

Aceda às comunicações aqui. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1247
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.215.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2020:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.224.01.0002.01.POR&toc=OJ:C:2020:224:TOC
https://tinyurl.com/y2nmbt6j
https://www.simplex.gov.pt/app/files/b7b56a16111d4c1e05f6fbddb3cf8ec8.pdf
https://www.simplex.gov.pt/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/rules-feedback-and-suggestions
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/addFeedback?p_id=8239671
https://www.gpp.pt/images/Destaques/Banner_Principal/Roadmap.pdf
https://iberinmo.com/event/vii-semana-da-reabilitacao-urbana-de-lisboa
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FINANCIAMENTO REACT-EU PARA A RECUPERAÇÃO 

A proposta da Comissão Europeia relativa à iniciativa REACT-EU, visa mobilizar o investimento e antecipar o apoio financeiro para 
a recuperação pós COVID-19. 
A REACT-EU destina-se a complementar o financiamento da coesão para os países da União Europeia em 58 mil milhões de euros 
nos primeiros e cruciais anos da recuperação após o surto de COVID-19. 
Para mobilizar os investimentos necessários, a Comissão apresenta uma resposta em torno de duas vertentes: 

 
Fonte: Portugal2020/TCE 

ESTABELECIMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO | ESTADO DE ALERTA - FASE 3 

No âmbito da abertura de estabelecimentos ao público na atual fase de alerta (até 14 agosto), foi publicado um documento com 
Perguntas Frequentes para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

Consulte-o aqui. 

NOVO WEBSITE COVID-19 | APOIO ÀS EMPRESAS 

A AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, lançou um novo website COVID-19: Apoio às empresas, 
com o apoio do Programa Operacional COMPETE 2020. 
Nesta nova plataforma, a AICEP disponibiliza informação específica para apoio às empresas exportadoras afetadas pelos 
impactos da COVID-19. 
À medida que surjam atualizações de informação de mercados, legislação ou medidas de apoio às empresas será promovida a 
sua divulgação de forma imediata. 
Saiba quais as Medidas de Relançamento nos Principais Mercados, os constrangimentos que ainda se mantêm e as 
oportunidades de negócio para empresas portuguesas decorrentes do pós-COVID. 
 
Fonte: Portugal2020/AICEP Portugal Global 

UNIÃO EUROPEIA | PROTEGER OS TRABALHADORES SAZONAIS 

A Comissão Europeia apresentou orientações às autoridades nacionais, às inspeções do trabalho e aos parceiros sociais para 
assegurar a proteção dos trabalhadores sazonais na União Europeia, no contexto da pandemia de coronavírus.  

As orientações abrangem uma série de aspetos, tais como: 

• Direito de os trabalhadores sazonais trabalharem num Estado-Membro da UE, independentemente de serem nacionais 
da UE ou provenientes de países fora da UE. 

• Condições de vida e de trabalho adequadas, incluindo distanciamento físico e medidas de higiene apropriadas. 

• Comunicação clara aos trabalhadores dos direitos que lhes assistem. 

• Trabalho não declarado. 

• Aspetos de segurança social. 
Mais informação aqui 

Fonte: Portugal2020/CE 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pt
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/FAQ-_Estado-de-Alerta-Fase-3-02_08_2020.aspx
http://www.covid19aicep.pt/
http://www.covid19aicep.pt/mercados.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1342
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MEDIDAS EXCECIONAIS PARA APOIAR O SETOR VITIVINÍCOLA 

O setor Vitivinícola é um dos setores agroalimentares mais afetados, devido às rápidas mudanças observadas a nível da procura 
e ao encerramento de restaurantes e bares em toda a União Europeia (UE), o que não foi compensado pelo consumo doméstico. 
Estas novas medidas preveem a autorização temporária das medidas de auto-organização do mercado por parte dos operadores, 
o aumento da contribuição da União Europeia para os programas nacionais de apoio ao setor vitivinícola e a introdução do 
pagamento de adiantamentos para a destilação e o armazenamento de crise. 
 
As Medidas Adicionais incluem: 

• UMA DERROGAÇÃO TEMPORÁRIA ÀS REGRAS DE CONCORRÊNCIA DA UNIÃO EUROPEIA: O artigo 222.º do Regulamento 
relativo à Organização Comum dos Mercados (OCM) permite à Comissão adotar derrogações temporárias 
relativamente a determinadas regras de concorrência da UE em situações de desequilíbrios graves nos mercados. A 
Comissão adotou agora este tipo de derrogação para o setor vitivinícola, que autoriza os operadores a se auto-
organizarem e a implementarem medidas de mercado ao seu nível para estabilizar o setor, no respeito do 
funcionamento do mercado interno, por um período máximo de 6 meses. Serão autorizados, nomeadamente, a planear 
atividades de promoção conjuntas, a organizar o armazenamento por operadores privados e a planear conjuntamente 
a produção. 

• O AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA: A União Europeia aumentará a sua contribuição para a 
totalidade das medidas previstas no âmbito dos programas nacionais de apoio em 10 %, para atingir os 70 %. Uma 
medida excecional adotada anteriormente já tinha aumentado a contribuição da UE de 50 % para 60 %. Este aumento 
constituirá uma grande ajuda financeira para os beneficiários. 

• O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS PARA A DESTILAÇÃO E O ARMAZENAMENTO DE VINHO EM SITUAÇÃO DE CRISE: 
a Comissão autorizará os Estados-Membros a pagarem adiantamentos aos operadores para operações de destilação e 
de armazenamento em situação de crise que já estejam em curso. Estes adiantamentos, que podem cobrir até 100 % 
dos custos, permitirão aos Estados-Membros utilizar integralmente os fundos recebidos a título dos seus programas 
nacionais de apoio para este ano. 

 
Além destas medidas de apoio ao setor vitivinícola, o setor das frutas e dos produtos hortícolas beneficiará igualmente de um 
aumento da contribuição da UE (que passará de 50 % para 70 %) destinada a programas geridos pelas organizações de 
produtores. Este aumento dará uma maior flexibilidade às organizações de produtores na implementação dos seus programas.  
Estas medidas vêm complementar o Pacote de Medidas adotado recentemente, que beneficiou o setor vitivinícola graças à 
flexibilidade proporcionada pelos programas de apoio ao mercado. Essas medidas previam, nomeadamente, uma maior 
flexibilidade na utilização dos instrumentos de controlo do potencial de produção (a designada colheita em verde) e a possível 
incorporação de novas medidas temporárias como, por exemplo, a possibilidade de destilação de vinho ou a concessão de ajudas 
ao armazenamento de vinho em situações de crise. 
 
Mais informação disponível em: Medidas Excecionais para Apoiar o setor Vitivinícola 

 

PORTUGAL REFORÇA FUNDOS DA PAC APÓS NEGOCIAÇÃO DO CONSELHO EUROPEU 

Na sequência de uma longa negociação de 17 a 20 de julho, o Conselho Europeu alcançou o acordo que estabelece o orçamento 
da UE para o período 2021-2027 e, com ele, a distribuição de Fundos para a Política Agrícola Comum (PAC). Os recursos 
financeiros destinados à agricultura e ao desenvolvimento rural provêm do Quadro Financeiro Plurianual e do Instrumento de 
Recuperação (Next Generation EU). 

Como resultado desta negociação, Portugal conseguiu ultrapassar o seu objetivo negocial, através do reforço de 446 milhões de 
euros do envelope financeiro global para a PAC para o período 2021-2027, representando um acréscimo de 5% a preços 
correntes comparativamente ao período de 2014-2020. 
A partir de 2021 estarão disponíveis 9 782 milhões de euros de fundos comunitários distribuídos pelo I pilar da PAC (Pagamentos 
Diretos e Medidas de mercado), com 5 509 milhões de euros, e pelo II pilar da PAC (Desenvolvimento Rural), com 4 274 milhões 
de euros. 
Destaca-se ainda que o processo negocial permitiu inverter um corte inicialmente previsto na proposta da Comissão Europeia, 
em junho de 2018, que se cifrava em -15% no Desenvolvimento Rural, e um reforço de 2 pontos percentuais no caso dos 
Pagamentos Diretos. 
 
Fonte: GPP 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.215.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2020:215:TOC
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7. EVENTOS 

 

Título Tourism Explorers 

Data Ideação: Bootcamps a 21, 22 e 23 de outubro de 2020 

Aceleração: Bootcamps a 3, 10, 12, 17, 19, 24 novembro de 2020; Pitch local a 26 de novembro de 2020; 

Final nacional a 3 de dezembro de 2020 

Hora Programa full-time (9h-18h) 

Local 12 cidades do país (total ou parcialmente presencial) 

Público-alvo Empreendedores da área do Turismo 

Breve 

descrição 

Estão abertas as candidaturas à quarta edição do Tourism Explorers, um programa de 

criação e aceleração de start-ups do setor do turismo, dinamizado pela Fábrica de 

Startups e pelo Turismo de Portugal, com o apoio de mentores com experiência nas 

mais variadas áreas.  

Para projetos em fase de ideia (ideação), as candidaturas estão abertas até 7 de outubro. 

Para 45tart-ups que pretendem acelerar o desenvolvimento dos seus negócios (aceleração), até 16 de 

outubro. 

O Tourism Explorers, que decorre em 12 cidades em simultâneo (total ou parcialmente presencial), integra 

o programa FIT – Fostering Innovation in Tourism do Turismo de Portugal, sendo promovido pela Fábrica de 

Startups, com vista à inovação e renascimento do turismo, face aos novos desafios estratégicos do setor. 

Estes são os desafios estratégicos que não orientar os projetos do Tourism Explores: 

 
Informação https://www.tourismexplorers.pt/  

 

  

Título Fórum "A World For Travel" 

Data 5 e 6 de novembro de 2020 

Local Évora 

Público-alvo Entidades públicas e privadas da área do Turismo 

Breve 

descrição 

O Fórum "A World For Travel" é uma iniciativa que reúne oradores e líderes da indústria 

do Turismo mundial, em Évora. A cidade foi escolhida para ser o palco deste fórum, pois 

é um exemplo de como o setor pode lidar com as questões de turismo excessivo e do 

impacte ambiental. 

No Fórum estarão em debate os principais problemas enfrentados pelo setor e as soluções com potencial de 

garantir um futuro sustentável. Face ao contexto atual que se vive, a organização entendeu como 

fundamental discutir também o impacte da pandemia nas viagens, já que o setor do turismo está a sofrer 

grandes alterações. As tendências apontam para que os viajantes passem mais tempo no destino, embora 

não ficando num só lugar. É o fim do turismo de massas e o incremento do respeito pelo destino. 

O programa conta com temas como: 

• Identificar os pontos negativos e analisar comportamentos de risco e suas consequências; 

• Destacar os benefícios do turismo e das viagens para a humanidade: quadro global dos benefícios 

que as viagens trazem para a economia, a cultura, o know-how e o desenvolvimento de 

competências, e valores que a humanidade deve preservar e promover; 

• Desenvolver o turismo de forma responsável, contribuindo para a criação de um planeta sustentável 

e responsável relativamente à natureza, o património e a humanidade; 

• Adotar 5 compromissos "O Espírito Évora", a serem implementados nos 12 meses seguintes e 

advogar estes princípios em fóruns e cimeiras internacionais. 

Informação www.aworldfortravel.org/  
 

https://www.tourismexplorers.pt/
http://www.aworldfortravel.org/
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Relembram-se ainda os seguintes eventos Data de realização Link 

Portugal Smart Cities Summit 22 a 24 de setembro de 2020 https://portugalsmartcities.fil.pt/ 

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/worldgath

ering/pt/ 

Conferência Internacional “Educação patrimonial 

em ação: tecendo relações entre museus, escolas 

e territórios” 

22 e 23 de outubro de 2020 https://tinyurl.com/y8dekrkq 

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://tinyurl.com/refwgmw
https://www.planetiers.com/worldgathering/pt/
https://www.planetiers.com/worldgathering/pt/
https://tinyurl.com/y8dekrkq
https://tinyurl.com/wymnqdy
https://whova.com/web/ifem_202005/
https://tinyurl.com/qmkuylm
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8. LEGISLAÇÃO 

 

HABITAÇÃO 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 52-A/2020: PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020 cria o Programa Bairros Saudáveis, com a finalidade de dinamizar parcerias 

e intervenções locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das comunidades territoriais, através do apoio a projetos 

apresentados por associações, coletividades, organizações não-governamentais, movimentos cívicos e organizações de 

moradores, em colaboração com as autarquias e as autoridades de saúde. 

O Programa tem como objetivos: 

a) A criação de um clima favorável à capacidade de iniciativa e à capacitação das comunidades locais, dando base material e 

apoio institucional à auto-organização da população e à sua participação na melhoria das respetivas condições de vida e 

dos determinantes em saúde; 

b) A transformação do capital social, da cidadania ativa e do trabalho em rede em forças vivas e influentes do desenvolvimento 

local, viabilizando intervenções céleres e eficazes que criem comunidades mais resilientes, inclusivas e saudáveis; 

c) A criação de condições para a construção de espaços públicos seguros, inclusivos e saudáveis, promovendo um desenho e 

gestão participados dos mesmos e de promoção da proteção ambiental; 

d) A contribuição para uma imagem positiva das comunidades mais carenciadas ou excluídas, potenciando a sua integração e 

eliminando barreiras e discriminações no acesso aos bens e serviços. 

O Programa dirige-se às comunidades residentes em bairros ou territórios que reúnam pelo menos três das seguintes condições: 

a) A verificação de condições de habitabilidade deficientes ou precárias, nomeadamente mau estado das habitações por 

deficiente construção ou por falta de manutenção, exiguidade do espaço habitável, desadequação severa dos espaços 

comuns ou deficientes condições de acesso ao abastecimento de água, saneamento e energia; 

b) A prevalência de moradores com rendimentos baixos ou muito baixos, nomeadamente devido a desemprego, lay-off, 

precariedade laboral ou poucas qualificações profissionais; 

c) A verificação de uma percentagem elevada de jovens em idade escolar a não frequentar a escola ou de crianças, 

adolescentes e jovens sem condições para aceder ao ensino a distância; 

d) A verificação de uma percentagem elevada de idosos em situação de isolamento ou abandono, com rendimentos 

insuficientes; 

e) A verificação de uma percentagem significativa de pessoas de risco em caso de COVID-19, nomeadamente, idosos e 

portadores de doenças crónicas; 

f) A verificação de uma percentagem elevada de pessoas com constrangimentos de acesso a cuidados de saúde, 

nomeadamente por dificuldade de locomoção, isolamento, falta de documentação, falta de informação, barreira linguística 

ou falta de capacidade económica para aquisição de medicamentos; 

g) A existência de uma taxa de cobertura vacinal do Programa Nacional de Vacinação atualizado para a idade inferior a 95 %. 

O Programa prevê o apoio a projetos que podem desenvolver-se segundo um ou vários dos seguintes eixos: 

a) Saúde: 

i. Intervenções de promoção da saúde e prevenção da transmissão de doenças infecciosas e prevenção de doenças 

crónicas não transmissíveis, designadamente, divulgação e apoio ao cumprimento efetivo e continuado das normas e 

recomendações da Direção-Geral da Saúde no âmbito da COVID-19 e outras doenças de notificação obrigatória; 

ii. Apoio na adaptação e aplicação das normas no contexto específico; 

iii. Promoção de estilos de vida saudáveis; articulação com o Plano Local de Saúde; 

b) Social: 

i. Intervenções de coesão social e promoção da cidadania, que podem dirigir-se a faixas etárias específicas; 

ii. Iniciativas com vista à segurança alimentar; 

iii. Iniciativas culturais ou desportivas com envolvimento da comunidade; 

iv. Criação de redes solidárias de vizinhança e de comissões de lote em bairros públicos ou comissões de moradores; 

v. Apoio aos cidadãos na identificação e na resolução de situações em matéria de nacionalidade, de regularização de 

documentação e de acesso a cuidados de saúde, promovendo a intervenção dos serviços públicos competentes, que 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136997541/details/normal?l=1
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devem assegurar as condições de atendimento para o efeito, tendo em vista o acompanhamento ativo e integrado 

destas situações; 

c) Económico: 

i. Capacitação e criação de emprego local, designadamente apoio aos idosos isolados e na resolução das suas 

necessidades, empreendedorismo local com uma perspetiva de sustentabilidade para a comunidade; 

ii. Criação de sistemas experimentais de aquisição e troca de bens essenciais, designadamente caixas solidárias, moedas 

locais, bolsas de produtores locais, cooperativas de consumo; 

d) Ambiental: 

i. Intervenções de qualificação do espaço público; 

e) Urbanístico: 

i. Intervenções no tecido edificado, remoção de materiais contaminantes, designadamente amianto, escoamento de 

gases tóxicos produto de combustão; 

ii. Apoio a iniciativas urbanísticas; 

iii. Instalação ou melhoria de equipamentos desportivos; melhoria de acessibilidades externas às habitações. 

No âmbito do Programa podem ser celebrados protocolos de colaboração com instituições do ensino superior ou outras 

entidades, sempre que tal se revele necessário para os trabalhos de coordenação a desenvolver. 

A entidade responsável pelo Programa é constituída por um representante das áreas governativas da Presidência do Conselho 

de Ministros, do trabalho, solidariedade e segurança social, da saúde, do ambiente e da ação climática, das infraestruturas e da 

habitação, da coesão territorial e da agricultura. Sem prejuízo de outras competências atribuídas por despacho do membro do 

Governo responsável pela área da saúde, compete à entidade responsável: 

a) Garantir a ampla divulgação do Programa e das suas regras, recorrendo à comunicação social, às redes de organizações da 

sociedade civil que intervêm nestes territórios, às autoridades locais de saúde pública e às autarquias locais; 

b) Assegurar os meios de apoio logístico e administrativo necessários à implementação do Programa, e bem assim suportar 

as despesas do seu funcionamento. 

A RCM estabelece que o Programa tem uma dotação orçamental de 10 milhões de euros e determina que este prevê o apoio, 

através de concurso a lançar para o efeito, a projetos que se insiram numa das seguintes três tipologias e escalões de intervenção: 

a) Ações ou intervenções pontuais, com apoio máximo até (euro) 5000; 

b) Serviços à comunidade, com apoio máximo até (euro) 25 000; 

c) Pequenos investimentos e ações integradas, com apoio máximo até (euro) 50 000. 

O Programa tem uma duração de 12 a 18 meses. 

 

FLORESTAS 

DECRETO-LEI N.º 44/2020, DE 22 DE JULHO: ALTERA O REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS SAPADORES FLORESTAIS, ÀS EQUIPAS 

E ÀS BRIGADAS DE SAPADORES FLORESTAIS NO TERRITÓRIO CONTINENTAL 

O Decreto-Lei n.º 44/2020, de 22 de julho, procede à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 8/2017, de 9 de janeiro, que 

estabelece o regime jurídico aplicável aos sapadores florestais e às equipas de sapadores florestais no território continental 

português e define os apoios públicos de que estas podem beneficiar. 

DECRETO-LEI N.º 31/2020: APROVA O REGIME DO MANIFESTO DE CORTE, CORTE EXTRAORDINÁRIO, DESBASTE OU ARRANQUE 

DE ÁRVORES E DA RASTREABILIDADE DO MATERIAL LENHOSO 

O Decreto-Lei n.º31/2020, de 30 de junho, aprova o regime do manifesto de corte, corte extraordinário, desbaste ou arranque 

de árvores e da rastreabilidade do material lenhoso (manifesto de corte de árvores - MCA). 

O que vai mudar? 

É instituído um mecanismo obrigatório de entrega do MCA, através de uma plataforma eletrónica de dados, acessível no sítio na 

internet do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que atualiza e adapta o modelo anterior, nomeadamente 

quanto aos seus conteúdos e à articulação com a informação declarada no âmbito de outros regimes legais específicos, que será 

tratada de forma integrada. 

Ficam abrangidos a esta obrigatoriedade de declaração: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138571583/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105727475/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136900600/details/maximized
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• Os operadores que efetuem o corte, o corte extraordinário, o desbastem ou o arranque de árvores de espécies florestais e 

que colocam madeira no mercado nacional destinada à comercialização e ao autoconsumo para transformação industrial e 

aos demais operadores envolvidos na aquisição das árvores e do respetivo material lenhoso; 

• Os operadores que efetuem o transporte, o armazenamento e a primeira transformação do material lenhoso destinado à 

indústria e ainda à exportação do material lenhoso. 

• Ficam dispensados de MCA o corte, o corte extraordinário, o desbaste ou o arranque de árvores de espécies florestais, 

quando se destinem exclusivamente a autoconsumo, com exceção dos casos de autoconsumo para transformação industrial 

ou quando o número de árvores seja inferior ou igual a 10. 

Os operadores devem declarar previamente ao ICNF, através do Sistema de Informação de Manifesto de Corte (SiCorte), o corte, 

o corte extraordinário, o desbaste ou o arranque de árvores de espécies florestais. Esta obrigação recai sobre o adquirente, 

quando for deste a responsabilidade de realizar o corte, o corte extraordinário, o desbaste ou o arranque da madeira adquirida. 

Até à implementação e entrada em funcionamento do SiCorte, o MCA é feito informaticamente, em formulário de modelo a 

disponibilizar gratuitamente no sítio na internet do ICNF. 

Que vantagens traz? 

Este decreto-lei pretende simplificar os procedimentos administrativos, dando cumprimento à medida Simplex+ «Comunicação 

+ ágil do abate de árvores para a indústria». 

Pretende ainda reforçar a componente de acompanhamento e fiscalização, assim como a recolha de informação fundamental 

para o desenvolvimento de processos de gestão e avaliação da sustentabilidade do património florestal. 

O presente decreto-lei entra em vigor a 27 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 53/2020: APROVA O PLANO NACIONAL ENERGIA E CLIMA 2030 (PNEC 2030) 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020 aprova o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e reforça a 

importância do cumprimento das seguintes metas nacionais do PNEC 2030 para o ano 2030, alinhadas com uma trajetória de 

neutralidade carbónica até 2050: 

a) Reduzir entre 45 % e 55 % as emissões de gases com efeito de estufa, por referência às emissões registadas no ano de 

2005; 

b) Incorporar 47 % de energia de fontes renováveis no consumo final bruto de energia; 

c) Reduzir 35 % do consumo de energia primária com vista a uma melhor eficiência energética; 

d) Atingir 15 % interligações de eletricidade. 

A RCM destaca a importância do cumprimento das seguintes metas setoriais de redução de emissões de gases com efeito de 

estufa, por referência às emissões registadas em 2005: 70% no setor dos serviços; 35% no setor residencial; 40% no setor dos 

transportes; 11% no setor da agricultura; 30% no setor dos resíduos e águas residuais. 

O diploma estabelece que o PNEC 2030 constituiu o documento a apresentar à Comissão Europeia nos termos do Regulamento 

(UE) 2018/1999, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativo à Governação da União da Energia 

e da Ação Climática, e que para esse efeito deve ser convertido, com as devidas adaptações, à estrutura prevista no anexo I do 

referido regulamento. 

A RCM prorroga até 31 de dezembro de 2025 a vigência da Estratégia Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas, 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho; e revoga o Programa Nacional para as Alterações 

Climáticas 2020/2030, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, o Plano Nacional de Ação 

para a Eficiência Energética e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis, aprovados pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/137618093/details/maximized
https://dre.pt/application/external/eurolex?18R1999
https://dre.pt/application/external/eurolex?18R1999
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69905665/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69905665/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/260463/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/260463/details/normal?l=1
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LEGISLAÇÃO REFERENTE AO CONTEXTO COVID  

No contexto da atual situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2 e pela doença COVID-19, Portugal 

tem vindo a adotar medidas para a prevenção, contenção e mitigação da transmissão da infeção, cujas repercussões positivas 

na contenção da pandemia têm sido notórias. 

o governo dá continuidade ao processo de desconfinamento iniciado em 30 de abril de 2020, declarando a situação de 

calamidade (alguns municípios da AML), contingência (restante AML) e alerta (restante país), tendo em consideração o território, 

nos termos da lei de bases da proteção civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual. mantém-se a 

necessidade, por razões de saúde pública, de se observar regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como 

regras de higiene. 

no sentido de facilitar a leitura, apenas se apresenta a legislação publicada entre 3 de julho (data do último boletim covid) e 4 de 

agosto. 

MEDIDAS RELATIVAS À PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO DE INFEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR COVID 19 

Lei n.º 28/2020 - Diário da República n.º 145/2020, Série I de 2020-07-28 

Alarga o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões dos órgãos das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais, procedendo à quinta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais 

e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 - Diário da República n.º 139/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-07-20 

Estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19 

Decreto-Lei n.º 39-A/2020 - Diário da República n.º 137/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-07-16 

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19: 

• Mantém e reforça mecanismos que promovem a sustentabilidade das empresas de transporte público de passageiros 

• Determina o estatuto do Bolseiro de Investigação (duração máxima das bolsas de investigação) 

• Determina as atividades letivas por parte das instituições de ensino superior  

Decreto-Lei n.º 37-A/2020 - Diário da República n.º 136/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-07-15  

Altera o regime sancionatório aplicável ao incumprimento dos deveres estabelecidos por declaração da situação de alerta, 

contingência ou calamidade 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL (PEES) 

DECRETO-LEI N.º 37/2020, DE 15 DE JULHO: ESTABELECE MEDIDAS DE APOIO SOCIAL NO ÂMBITO DO PEES 

O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de 

junho, veio estabelecer as medidas adequadas para o período temporal subsequente ao estado de emergência e à situação de 

calamidade, declarados a respeito da pandemia da doença COVID-19, que importa corporizar, com vista ao reforço e retoma da 

economia e de proteção dos cidadãos em situação económica mais vulnerável por força da pandemia. 

O Decreto-Lei n.º 37/2020, de 15 de julho, estabelece medidas de apoio social no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 41/2020, de 6 de junho, que aprova o Programa de Estabilização Económica e Social; estabelece, ainda, medidas excecionais 

de reforço do setor social com vista à proteção das pessoas mais vulneráveis. 

O que vai mudar? 

São criadas várias medidas de apoio no âmbito do PEES, nomeadamente: 

• Prestação complementar de abono de família para crianças e jovens em setembro; 

• Prorrogação automática do subsídio social de desemprego até ao final de 2020; 

• Apoios extraordinários no âmbito da ação social no ensino superior. 

São ainda criadas medidas de reforço do setor social e de simplificação de procedimentos, tais como: 

• Linha de Financiamento à economia social; 

• Eliminação do duplo licenciamento dos equipamentos de apoio social, sendo a licença de funcionamento substituída por 

comunicação prévia, acompanhada de termo de responsabilidade; 

• Simplificação do processo de verificação de incapacidade no estatuto dos cuidadores informais. 

Este decreto-lei entrou em vigor no dia 16 de julho de 2020 e produz efeitos a partir de 1 de julho de 2020. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/537862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138963709/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138461849/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138054866/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135391594/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/137939969/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135391594/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135391594/details/normal?l=1
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Decreto-Lei n.º 36/2020 - Diário da República n.º 136/2020 

Altera SIR - Simplifica o procedimento de licenciamento dos estabelecimentos industriais de fabrico de dispositivos médicos, 

equipamentos de proteção individual, álcool etílico e produtos biocidas desinfetantes 

Deliberação n.º 731-A/2020 - Diário da República n.º 132/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-07-09 

Alteração para 31 de dezembro de 2020 da data estabelecida no n.º 9 da Deliberação n.º 441-A/2020 (em que foi adotado o 

procedimento simplificado que permite a instalação de separadores entre o espaço do condutor e o dos passageiros para 

proteção dos riscos inerentes à transmissão do COVID-19) 

Despacho n.º 7006-A/2020 - Diário da República n.º 131/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-07-08 

Autoriza o funcionamento de equipamentos de diversão e similares mediante observância das regras sanitárias e de segurança 

aplicáveis 

MEDIDAS DE APOIO À SUSTENTABILIDADE DA ECONOMIA E DAS EMPRESAS 

Portaria n.º 181/2020 - Diário da República n.º 150/2020, Série I de 2020-08-04 

Estabelece as condições e os procedimentos aplicáveis à atribuição, em 2020, de um subsídio, no âmbito do auxílio de minimis 

ao setor da pesca que corresponde a uma redução no preço final da gasolina consumida na pequena pesca artesanal e costeira 

Lei n.º 29/2020 - Diário da República n.º 148/2020, Série I de 2020-07-31 

Medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas no quadro da resposta ao novo coronavírus SARS-CoV-2 e à 

doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 46-A/2020 - Diário da República n.º 147/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-07-30  

Cria o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial com redução 

temporária do período normal de trabalho 

Portaria n.º 178/2020 - Diário da República n.º 145/2020, Série I de 2020-07-28 

Estabelece um sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto da doença COVID-19, designado 

Programa Adaptar Social + 

Portaria n.º 170-A/2020 - Diário da República n.º 134/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-07-13 

Regulamenta o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 

de junho 

A medida consiste na atribuição de um apoio ao empregador na fase de regresso dos seus trabalhadores à prestação 

normal de trabalho e de normalização da atividade empresarial que é concedido numa das seguintes modalidades: um 

apoio no valor de uma retribuição mínima mensal garantida (RMMG) por trabalhador abrangido pelo apoio extraordinário 

à manutenção de contrato de trabalho ou pelo plano extraordinário de formação pago de uma só vez ou um apoio no 

valor de duas RMMG por trabalhador abrangido pelo apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou pelo 

plano extraordinário de formação pago de forma faseada ao longo de seis meses. O acesso ao incentivo extraordinário à 

normalização da atividade empresarial estabelece um conjunto de deveres a observar pelas empresas, designadamente 

a proibição de efetuar despedimentos coletivos, por extinção de posto de trabalho ou por inadaptação, e, 

cumulativamente, na modalidade de pagamento faseado, o dever de manutenção do nível de emprego. 

MEDIDAS NO ÂMBITO DAS RESTRIÇÕES DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

Despacho n.º 7595-B/2020 - Diário da República n.º 148/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-07-31 

Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos 

nacionais 

Despacho n.º 7595-A/2020 - Diário da República n.º 148/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-07-31 

Definição das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal 

Despacho n.º 7212-A/2020 - Diário da República n.º 136/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-07-15 

Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos 

nacionais 

Despacho n.º 7212-B/2020 - Diário da República n.º 136/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-07-15 

Prorrogação das medidas restritivas do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal, com determinadas exceções 

 Despacho n.º 6948-A/2020 - Diário da República n.º 129/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-07-06 

Determina a realização de controlo de temperatura e de testes à COVID-19 nos aeroportos 

 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137939968/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/137509029/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/137509035/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139472788/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139209028/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139209038/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138963711/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/137809012/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139348381/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139207965/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138054839/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138059427/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/137261519/details/maximized
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